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อสิตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – เข้าชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ – ตลาดสไปซ์ มาร์เกต 
เข้าชมพระราชวงัทอปกาปึ – อเีมอร์กนั พาร์ค – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน ้าเงิน 

โบสถ์เซนต์โซเฟีย (1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ) – อ่างเกบ็น ้าใต้ดิน – แกรนด์บาร์ซาร์ 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว  (พกัโรงแรมแช่น ้าแร่ 1 คืน + โรงแรมสไตล์ถ า้ 1 คืน) 
ชานัคคาเล่ – ม้าไม้กรุงทรอย – เปอร์กามัม – คูซาดาซึ – บ้านพระแม่มารี 

เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เข้าชมปราสาทปุยฝ้ายที่เมืองปามคุคาเล่ – ชมพพิธิภัณฑ์เมฟลานา 
พพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม – บ้านพกัของมนุษย์ถ า้ – นครใต้ดนิ – *** ระบ าหน้าท้อง *** 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กำหนดการเดินทาง  29 เม.ย.-6 พ.ค. / 1-8 พ.ค. / 7-14 พ.ค. /  

2-9 ม.ิย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. /  

11-18 ส.ค. / 22-29 ก.ย. /  

12-19 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 2565 

 

..... รายละเอียดการเดนิทาง ..... 
 

ส าคัญ โปรดทราบ !!! เน่ืองจากตุรกีเป็นประเทศอิสลาม จึงไม่บริโภคเน้ือหมู ท าใหว้ฒันธรรมการบริโภคหลกัจะเป็น    
เน้ือววั, เน้ือแกะ, เน้ือไก่ และมีปลาบา้งแต่นอ้ย ..... ดว้ยขอ้จ ากดัน้ีเองทางร้านอาหารท่ีใหบ้ริการ
ส าหรับทวัร์คนไทย เมนูโดยส่วนใหญ่ หรือเกือบทุกม้ือจึงมีเน้ือไก่เป็นเมนูหลกั 

 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อสิตันบูล  
 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ที ่ 4 ผูโ้ดยสารขาออก ประตูทางเขา้ที่ 10 

เคาน์เตอร์แถว U  สายการบนิเตอร์กชิ แอร์ไลน ์ (TK .. TURKISH AIRLINE) ....   
เจา้หนา้ทีเ่อฟวีนวิ ทวัร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและการเช็คอิน 

 

❖ กรุณาสังเกต..... ป้ายเอฟวีนวิ ทวัร์ ณ จุดนัดพบ  

❖ บริษัทฯ  จัดเตรยีมป้ายชือ่ของทา่นพรอ้มโบว์ เพือ่เป็นสัญลักษณ์ของคณะ 

❖ หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกให้ทา่นด้านการเช็คอิน หลังจากนั้น จะนำมาแจกคืนให้ท่าน 

พร้อมได้จัดเตรียมเอกสารใบเข้า-ออกเขียนไว้ให้เรยีบร้อย 

❖ กฎของสายการบิน......สิ่งของที่เป็นของมีคม และของเหลวปรมิาณที่มากกวา่ 100 มลิลลิติร 

หา้มนำติดตัวถือขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้าที่ซื้อภายในร้านปลอดภาษี DUTY FREE  เท่านั้น 
❖  

***ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานสากล ฉะน้ันจะไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทุกทา่นกรุณาตรงตอ่เวลา......ตามเวลาทีก่ำหนดไวใ้นบตัรโดยสารเครื่องบนิ Boarding Pass 
❖  

23.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินท่ี  TK 069 

(ใช้เวลาในการบินประมาณ 10 ชั่วโมง 25 นาที) 
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วันที่สองของการเดินทาง อิสตันบูล 
 

05.10 น. เดินทางถึง กรุงอสิตันบลู  เมืองที่มีความสำคัญทีสุ่ด และเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมาก

ที่สุดในตุรก ี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อวา่ คอนสแตนติ โนเปิล 

ซ่ึงเป็นอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่ในประวัติศิาสตร์เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น  

จึงส่งผลให้อิสตันบลูมีชื่อเรียกแตกต่างกัน

ออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโนเปิ้ล 

เป็นตน้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภตัตาคารพื้นเมอืง 

จากนั้น นำทา่น ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส Cruise 

Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาด

ใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้

ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยโุรป และเอเชีย เชือ่มระหว่างทะเลดำ The Black Sea เขา้กับ

ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทศันท์ั้งสองข้างที่

สวยงามตระการตาของช่องแคบบอสฟอรัส ท่ีเป็นจดุยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญยิ่งในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนต้ังเรยีงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้  

จากนั้น นำท่าน เขา้ชมพระราชวังโดลมาบาชเช ่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ความเจริญอย่างสูงสุดท้ังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซึ่งได้เผยแผ่ขยาย

อำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่าน อับดุล เมอซิท ในป ี ค.ศ. 

1843 ใช้เวลาก่อสร้างท้ังสิ้น 12 ปี เพราะความที่สุลต่านทรงเป็นผู้คลั่งไคล้ยโุรปอย่างสุดขอบ 

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม การดำรงชวีิต ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจาก

ตะวันตกทั้งสิ้น พระราชวังแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเนี่ยน ชื่อ บลัยัน เป็นศิลปะ

ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวังประดับ

ตกแต่งดว้ยสวนไม่ดอกรายล้อมพระราชวัง ซึ่งอยู่เหนืออ่าวเลก็ ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส 

ภายในประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้า บนัไดลูกกรง แก้วเจียระไน และโคมไฟ

มหึมาหนัก 4.5 ตนั ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่  

จากนั้น นำท่านสู ่ยา่นชอ้ปปิง้ ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ Spice Market หรือตลาดเครือ่งเทศ ท่านสามารถ

เลือกซือ้ของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงถั่ว และ

ผลไมอ้บแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี  
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เขา้ชมพระราชวังทอปกาป ึ Topkapi Palace 

สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 และถูกเปลี่ยนเป็น

พิพิธภัณฑ์ในปีค.ศ.1924 พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปึ 

ห้องท่ีโด่งดงั และเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลงัอัน

เป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่ง

ทอปกาปึ ด้ามประดบัด้วยมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 

86 กะรตั เป็นไฮไลทท์ี่สำคัญ 

จากนั้น นำท่านเข้าชมภายใน อีเมอร์กัน พาร์ค 

Emirgan Park สวนสาธารณะทีส่วยทีสุ่ดและมีชือ่เสียงทีสุ่ด

ของตุรกี โดยท่ีตลอดเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี 

สวนสาธารณะแห่งนี้จะใช้เป็น สถานที่จดังานเทศกาลดอก

ทวิลปิ Tulip Festival โดยแท้จรงิแล้ว ประเทศตุรกี เปน็

ตน้กำเนดิดอกทวิลปิของโลก คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่า

เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเวลาอิสระให้ท่านไดถ้า่ยภาพ

ดอกทิวลิปหลากสี หลายสายพันธุ์ นับเป็นล้าน ๆ ดอก ได้

ตามอัธยาศยั  

(หมายเหต ุ  :  ชว่งระยะเวลาทีเ่หมาะสมสำหรับการชมดอกทวิลปิ คือ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ดอกทวิลปิจะ

บานสะพรัง่ไดน้ัน้ จะขึน้อยูก่ับสภาพภูมอิากาศเป็นสิง่สำคัญ ...... ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถตอบให้

ไดว้า่จะเป็นชว่งวันทีใ่ด หรือสัปดาห์ไหนของตลอดระยะเวลา 2 เดือนนี)้ 

จากนั้น นำท่านสูอ่าณาจักรแหล่ง ชอ้ปปิง้ Istinye Park ซึ่งถือว่าเป็นสวรรคข์องนกัช้อปปิ้งสินค้า    

แบรนด์เนมตัวจริง กับแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด หรูหราที่สุด พรอ้มเป็นห้างที่รวบรวมสินค้า    

แบรนด์เนมที่มากที่สุด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอยา่งจุใจ 

ไม่ว่าจะเป็น PRADA, LOUIS VITTON, HERMES,   

GUCCI, CHANEL และแบรนด ์ชั้นนำอีกมากมาย ชั้นล่าง

ของห้างก็มีร้านอาหารหรหูรามากมาย หรอืจะเลือกเป็น

อาหาร Fast Food กม็ีหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น   

Mc Donald’s, Burger King ร้านไอศกรีมต่าง ๆ  

** สำคัญ **  ช้อปปิ้งสินค้าแล้ว อย่าลมืนึกถึงน้ำหนักกระเป๋าขากลับต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม, รา้นอาหาร

บางร้านชำระเงินด้วยสกุลเงิน ลีร่า เท่านั้น เพื่อความสะดวกท่านควรมีเงินลีร่าติดตัวไว้ด้วย  

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  GONEN YENIBOSNA  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สามของการเดินทาง อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านชม ฮปิโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแขง่มา้โบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วน

ปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดมูาก เพราะทั้งเสา

มีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้น นำท่าน

ชม สุเหรา่สีนำ้เงนิ Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็น

เพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลาย

ดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณเ์ด่นอีก

อย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำ

พิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ จากนั้น นำ

ท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุค

กลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟยี Mosque of Hagia Sophia ปจัจุบันเป็นที่

ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทาง

ศาสนาคริสต ์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้

งดงาม 108 ต้น  

จากนั้น นำท่านชม อา่งเกบ็นำ้ใตด้ินเยเรบาตัน Yerebatan Underground Cistern ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บ

น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอิสตนับลู สามารถเก็บนำ้ได้มากถึง 

88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 

ภายในอุโมงค ์ มีเสากรีกต้นสูงใหญค่้ำเรยีงรายเป็นแถวถึง 

336 ต้น และมีเสาต้นท่ีโดดเด่นมากที่สุดคือ เสาเมดซู่า 

จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพและชมความงามใต้ดินของ

อุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ตาม 

จากนั้น มีเวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจาก ตลาด

แกรนด์บาร์ซาร์ GRAND BAZAAR ตลาดสินค้าที่ใหญ่

ท่ีสุดในเมืองอิสตนับลู เป็นแหล่งร้านค้ามากมายกว่า 

4,000 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ พรม, 

เครื่องเคลือบดินเผา, ผา้ฝ้าย, ผ้าขนสัตว์, แฟชั่น

เครื่องหนังคุณภาพดี และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ อีก

มากมาย และยงัเป็นแหล่งร้านอาหาร, ร้านหนังสือ เป็นตน้  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล ่ Canakkale ซึง่ต้ังอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตดักับทะเลอเีจ้ียน 

ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย 

(ระยะทางประมาณ  315  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  KOLIN  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง ชานัคคาเล่ – ทรอย – เปอร์กามัม – คูซาดาซึ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ให้ท่านได้ชม มา้ไมแ้หง่กรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่ง

ดงั เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตา

ของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควร จากนั้น นำ

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum 

เป็นสถานทีต่ั้งของโบราณสถานที่สำคัญ 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านชมความสวยงามของ วหิารอะโครโปลสิ 

Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวญัถึงประหนึ่งดินแดนใน

เทพนิยายมี โรงละครทีช่ันทีสุ่ดในโลก ซึ่งจผุู้ชมไดถ้ึง 10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณ

สถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมยัโบราณ ให้ท่านได้

ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลกึได้ตามอัธยาศยั  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซ ึKusadasi เมืองทา่ที่สำคัญทางการค้าอีกเมอืงหนึ่งของตุรกี 

(ระยะทางประมาณ  199  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง 20 นาท)ี 

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  LE BLEU  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง คูซาดาซึ – ปามุคคาเล่  (*** ปราสาทปุยฝ้าย ***) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ นำท่านสู่เยี่ยมชม บา้นพระแมม่ารี ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศยัอยู่และ

สิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ถูกค้นพบอย่าปาฏหิาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แค

เทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-

1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็น

ด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นห้าบ้าน

หลังนี้ จนพบในป ีค.ศ. 1891 ปจัจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะ

เป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่มารี ซึ่งพระ

สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ท่ี 6 ได้เคยเสด็จเยือนทีน่ี ่บริเวณด้านนอก

ของบ้าน มีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่ มีความเชือ่วา่เปน็กอ๊กนำ้ทีม่ีความ

ศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความรำ่รวย และความรัก 

ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธษิฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากตอ้งการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความ

จริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน ได้เวลาพอสมควร 

จากนั้น นำเดินท่านสู่ เมอืงโบราณเอฟฟซิุส City of Ephesus อดีตเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของ

อาณาจักรโรมัน ชมอาคารที่เป็นสัญลักษณข์องนครเอฟฟิซุส คือ หอ้งสมุดของเซลซุส Library 

of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วหิารแหง่จกัรพรรดเิฮเดรียน Temple of Hadrian 

สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณม์าก  
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จากนั้น นำท่านชมสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้าง

โดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ แต่พวก

โรมันมาปรบัปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  

จากนั้น นำทา่นชอ้ปปิง้ ณ ศนูย์ผลติเสือ้หนังคณุภาพสูง ซึ่ง

ตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังท่ีมีคุณภาพที่สุด อีกทัง้ยัง

ผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace 

, Prada , Michael Kors 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล ่ Pamukkale คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง 

“ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสี

ขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แค

ลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที่ต้ังอยู่ห่าง

ออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผวิดิน และทำปฏิกิริยาจบัตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็น

แอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา 

และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล ่ ได้รับการยกยอ่งจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ปน็มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

(ระยะทางประมาณ  189  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง) 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม ปราสาทปุยฝา้ย (ปามุคคาล่) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิ เมอืงแห่งน้ำพุ

เกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครง

และน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดู

เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุย

ฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะ

แข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรปูร่าง

ต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มี

อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบ

หรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อวา่มีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขขอ้อักเสบ ความดันโลหิตสูง 

โรคทางเดินปสัสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

จากนั้น นำท่านเดินเล่นชม เมืองโบราณเฮียราโปลสิ HIERAPOLIS ในอดีตเป็นสถานทีบ่ำบัดโรค ก่อตั้ง

โดยกษัตริยย์ูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในป ี 190 ก่อนครสิต์กาล 

สถานที่แห่งนีม้ีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้ง หลังปี ค.ศ. 1334 จึงไม่

มีคนอาศยัอยู่อีก ศนูยก์ลางของเฮยีราโปลิส เป็นบ่อน้ำที่ศกัดิ์สิทธิ์ 

นอกจากนี้ยงัมสีถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก ่พิพธิภัณฑ์ปามุคคาเล โรง

อาบน้ำโรมัน ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ และฐานวิหารอพอลโล 

โรงมหรสพโรมัน เป็นต้น 
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18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม  PAM THERMAL  หรือเทียบเทา่  

(*** โรงแรมมีบรกิารสระวา่ยนำ้ ซึง่เปน็นำ้แรธ่รรมชาต ิ***)  

..... หากทา่นใดตอ้งการแชน่้ำแร ่ใหเ้ตรียมชุดวา่ยนำ้ และหมวกวา่ยนำ้ไปดว้ย ..... 

 

วันที่หกของการเดินทาง ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเกีย   

 (*** ชมระบำหน้าท้อง BELLY DANCE ***) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจคู ในช่วงปี 

ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเปน็ศนูยก์ลางท่ีสำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลิน

กับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี 

(ระยะทางประมาณ  402  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  5 ชัว่โมง) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเข้าชม พพิธิภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม

ใช้สำหรับทำสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ก่อนไป

ทำการหมุนต้องอดอาหาร มีการเข้าห้องฝึกทรมานร่างกายก่อนที่จะ

ไปหมุนได ้ ผู้ที่มสีมาธิมากตวัจะลอยขึ้นเมื่อหมนุไปช่วงเวลาหนึ่ง 

ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลาม ส่วน

หนึ่งของพิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของเมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี 

ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในประดบั

ประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซึ่งหาชมได้

ยาก และยงัเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบตุรของเมฟลาด้วย  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยน

อิริยาบถด้วยการเข้าชม คาราวานสไลน์  ที่พักกองคาราวานในอดตีของสลุต่านฮานี (Sultan 

Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคยโ์คบาท ราว

ศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่น

จดัเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน 

(ระยะทางประมาณ  215  กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารพื้นเมอืง  

จากนั้น นำท่านชม “ระบำหนา้ทอ้ง”  Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่าง

หนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์

เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซเีร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญท่ี

ได้อนุรกัษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปจัจุบนั และการเดินทางของชาว

ยิปซีทำให้ระบำหน้าท้องแพร่หลายมีการพัฒนาจนกลายเป็นศิลปะท่ีโดด

เด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปจัจุบัน 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก  โรงแรม  UCHISAR KAYA CAVE  หรือเทียบเทา่ (พกัโรงแรมถำ้) 

** หมายเหตุ : กรณีหอ้งพักโรงแรมถำ้เตม็ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเปน็โรงแรมเทียบเทา่ระดับเดียวกัน ** 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง    คัปปาโดเกีย - กรุงเทพฯ 
 

สำหรับทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูน เพือ่ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึง่ที่หาชมไดย้าก 

จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.00 น. …… ใชเ้วลาอยูบ่อลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง 

(*** คา่ขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทัวร์ประมาณ 250-300 USD ***) 
 

05.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบ้ีของโรงแรม เพือ่นำท่านเปิดประสบการณใ์หม่ที่ไม่ควรพลาด 

ทัวร์ขึน้บอลลูน ชมพระอาทิตยย์ามเช้าของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนท่ีมีภูมิ

ประเทศอันน่าอัศจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวย

หิน และเสารูปทรงต่าง ๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็น

ชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรก ๆ ที่อาศยัอยู่ในดินแดนแถบ

นี้) แปลว่า ดินแดนม้าพันธุ์ด ีตั้งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื้นที่

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยส และ ภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีท่ีแล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมา และเถ้าถ่านจำนวน

มหาศาลกระจายทั่วบริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแส น้ำ ลม ฝน แดด 

และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย ปล่องกระโจมโดม และอีกสารพัด

รูปทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า ปลอ่งไฟนางฟ้า ในปี 

ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พื้นที่มหศัจรรยแ์ห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแห่งแรกของตรุกี 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นำท่านชม พพิธิภัณฑ์กลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air 

Museum ซึ่งเป็นศนูยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่ง

เป็นความคิดของชาวครสิตท์ี่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการ

ขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกัน

การรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต ์

จากนั้น ให้ท่านได ้ แวะชมโรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร อสิระ

กับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศยั   
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เขา้ชมบา้นพักของมนุษยถ์ำ้พืน้เมือง LOCAL CAVE HOUSE พร้อมดื่มชา กาแฟ 

เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยยีนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome 

Drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้น อิสระใหท้่านได้ถ่ายภาพบ้าน

พื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยูจ่ริง ๆ 

จากนั้น นำท่านชม นครใต้ดนิไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจากการขุด

เจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพือ่ใช้

เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศตัรู ชั้นล่างที่ลึก

ที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มี

ครบเครื่องทุกอย่างท้ังห้องโถง ห้องนอน 

ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว 

ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ 

จากนั้น ให้ท่านได ้แวะชมโรงงานทอพรม  อสิระกับการเลือกซื้อสินค้าและของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเนฟเชียร์ 

19.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู  ประเทศตุรกี  โดยเที่ยวบินที่  TK 2009 

(ใชเ้วลาในการบนิประมาณ  2 ชัว่โมง 25 นาที) 

20.55 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับลู  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

 

วันทีแ่ปดของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TK 68 

 (ใชร้ะยะเวลาในการบนิโดยประมาณ  9 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสารขาเข้า  โดยสวัสดิภาพ……………… 

 
****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมายเหตุ :- *** 

- ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ .... ต้องขออภัยหากรายการตรงวันดังกล่าว 

- ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก

เมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

- รูปภาพประกอบสถานที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

- รายการทวัร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ของสถานการณ ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อนัเนื่องมาจากเหตุการณส์ุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น 

ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตตุ่าง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้าหรอืยกเลิกของ สายการบิน 

ตลอดจนจากเหตกุารณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติตา่ง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้ง

ทรพัย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง 
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สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

 

 

 

สกุลเงนิ ตุรกี  ใชเ้งนิสกุล ลีรา่  (TRY)  

  ไฟฟา้ 220 โวลต์ ปลัก๊ 2 ขากลม 
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อุณหภูมโิดยเฉล่ียในแตล่ะเดือน ณ เมืองตา่งๆ ในทวีปยุโรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลูเซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สตอ็กโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
 



 

 

ตุรกี (TK)  -13- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

 

ถา้ทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอร์ตของทา่นยงัไมห่มดอายุกต็าม  

บรษิัทฯ ขอแนะนำวา่ควรต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่กอ่นมาทำการจองทัวร์ 

 

- พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมอืงต่าง ๆ ... 

บางท่านถามต่อว่า “ไม่ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทำศลัยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทำพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอว้นท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ทำจมูก ทำตา ทำปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชายเต็มตวั มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทำฟัน / ดดัฟัน) ก็ทำให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

- พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชำรุดเสียหาย ผิดไปจาก

เดิมที่ทางราชการออกมาให้ จะถือว่าพาสปอร์ตเลม่นั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น 

หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             

หรือมีการเปยีกน้ำเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเหี่ยวไม่เหมือนเดิม 

 

- พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ 

ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  (อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

วา่ดว้ยเรือ่ง “คดีความ / การตัง้ครรภ์” 

 

- กองตรวจคนเข้าเมือง ไมอ่นุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คำสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... 

เช่น บางท่านมีไปค้ำประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทำให้ไมส่ามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

- สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ 

ในวันเดินทางท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ใหช้ัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กดิขึน้เหลา่นี ้ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ ไดท้ัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือการควบคุม 

ถือเปน็ความรับผดิชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทัวร์ โปรดทำความเขา้ใจใหท้อ่งแทก้อ่น 
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อัตราคา่บรกิาร .... แกรนด์ตุรกี  8  วัน  (TK) 

   

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ท่านละ 49,900.-  บาท 

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 45,900.-  บาท 

 ผูใ้หญ่พกัห้องพักเดี่ยว เพิ่ม   12,000.-  บาท 
 

***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ (รวมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊ราคาพเิศษนี ้... ไมส่ามารถนำมาแกไ้ข, เปลีย่นชื่อ หรือเรียกเงนิคืนได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ 

3. ค่ารถปรบัอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายใน

ยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

4. คา่โรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบใุนรายการทวัร์ 

หมายเหตุ  โรงแรมส่วนใหญใ่นยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

และหากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร ์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 

เท่าตวั อันเปน็ผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

6.  ค่าระวางน้ำหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่าบริการนำทัวรโ์ดยหัวหน้าทวัร์ คอยดูแลอำนวยความสะดวก ตามจำนวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์) 

8. ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบัติเหตใุนวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

คา่ประกันอุบัตเิหตุ และคา่รักษาพยาบาล เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอุบัติเหตุระหวา่งการเดนิทาง 

ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสียทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

 

*** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดนิทางเพิม่ความคุ้มครอง *** 

สำหรบัครอบคลุมเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

 (*** แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 ป ีและมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

 - ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุาติดต่อ .... คุณแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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 อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ทา่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตวัของประเทศนัน้ๆ เอง) 

2. ค่าโรงแรม – ในกรณีท่ีรฐับาลมีการประกาศให้กลับมาต้องกักตัว 

3. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรบัเงินและใบกำกับภาษี) 

4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทำใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  

(เป็นหนา้ที่ของผู้เดินทางที่ต้องจดัทำเอง) 

5. ค่าระวางสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่เครื่องดื่ม และค่าอาหารท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดแูลกระเป๋า และทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง  

9. คา่ทปิพนักงานขับรถยุโรป (คนละ 3 USD x 6 วัน)   =  ทา่นละ 18 USD     

10. คา่ทปิไกด์ทอ้งถิน่ (คนละ 3 USD x 6 วัน)   =  ทา่นละ 18 USD     

11. คา่ทปิหัวหนา้ทวัร์คนไทย   (คนละ 100 บาท x 8 วัน) =  ทา่นละ 800 บาท  

 

 ขัน้ตอนการจอง และชำระคา่ทวัร์ 

1. จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พรอ้มชำระเงนิคา่มัดจำทา่นละ 30,000.- บาท   

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง …. มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูค้ารายอื่นต่อไป  

2. สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรยีกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯ ก็ขออนุญาตเก็บค่าทวัรท์ี่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชำระเงินนี ้

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินยอมให้บริษทัฯ ทำการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจำได้ทันที) 

 

- ชำระเงินผ่านบญัชีธนาคารเท่านั้น  

บรษิัท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

- บรษิัทฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิ

ผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชีธนาคาร 

ชือ่สว่นบุคคล ทัง้นีเ้พือ่ความ

ปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่น

เปน็สำคัญ 

 

- หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนิติบุคคล 

กรุณาแจ้งกับพนักงานขายก่อนล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วนัขึ้นไป  คนืค่ามัดจำทั้งหมด 

b. ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริง  

 และ +ค่าดำเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

c. ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จา่ย 65% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

d. ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

e. ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของคา่ทัวรท์ั้งหมด 

f. ยกเลิกก่อนเดนิทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 หมายเหตุ : -  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรอืเปลีย่นแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้รว่มเดินทางน้อยกวา่ 15 ทา่น 

2. เดก็ทีม่ีอายุระหวา่งแรกเกดิถงึสองขวบ / ผูสู้งอายุ หรือทา่นทีม่ีความจำเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ หรือไมเ้ทา้ 

ตอ้งอยูใ่นความรับผดิชอบของตวัทา่นเอง ทางบรษิัทฯ ไมส่ามารถบรกิารเฉพาะสว่นบคุคลได ้

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมือง การโดนกักตัว หรอืถูกส่งตวั

กลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจและ

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะ

พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

5. หากในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ใหถ้ือ

ว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไมส่ามารถเรียกร้องขอเงินคนืค่าบริการได้ 

6. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย)์ ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ท่ีระบ ุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด 

ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตสุุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รบั

ค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

7. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, 

การล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจร

ติดขัด และทรพัยส์ินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตกุารณ์ดังกล่าวอยู่

นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ 

8. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 

*** หมายเหตุ ***  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล์ หรือไป-กลับไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรุณาแจง้พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วัน หรือกรณีทีลู่กคา้ตอ้งทำการออก        

ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ราคาดังกลา่วขา้งตน้ .... สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลีย่น, คา่นำ้มัน และคา่ภาษีตา่ง ๆ ของสายการบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์ตุรก ี8 วนั (TK) .............วนัเดินทาง................................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด....................................คน  (ผูใ้หญ่............................ท่าน / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..........................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.................หอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
          (.......................................................)      

    

เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยีรติใช้บริการของเรา 
 


