บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญำตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/01967
มัน่ ใจทุกกำรเดินทำง ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปี
(LUXURY RIVIERA TURKEY 8วัน TK ปีใหม่ )

เก็บครบ อิสตันบลู อิซเมียร์ ปำมุคคำเล่ อันตำเลีย คัปปำโดเกีย
พักโรงแรม 5 ดำว พิเศษ พักโรงแรมสไตล์ถำประยุกต์ 1 คืน
บินตรง + บินภำยใน 2 ครัง ไม่เหนือ่ ย โดยสำยกำรบิน Turkish Airlines

พิเศษ!! มืออำหำรอำหำรกลำงวันที่ Galata Tower
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กำหนดเดินทำง
25 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 / 29 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 / 30 ธ.ค. 62 -06 ม.ค. 63
รำคำเพียง 49,900.- บำท
วันแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสุวรรณภูม-ิ อิสตันบูล
19.00 น.
พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน U ประตู 9-10 สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้ำหน้ำที่
บริษัท ฯ คอยให้กำรต้อ นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัม ภำระและเอกสำรกำร
เดินทำงก่อนขึนเครื่อง
22.50 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 11.10 ชั่วโมง)
วันทีส่ องของกำรเดินทำง อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปำมุคคำเล่
05.45 น.
เดินทำงถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภำยในประเทศ
07.00 น.
ออกเดินทำงสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 2310
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.25 ชั่วโมง)
08.20 น.
เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจำกผ่ำนพิธี
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแล้ว นำ
ท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมือ งโบรำณเอฟฟิซุส
City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย
ของอำณำจักรโรมัน ชม อำคำรที่เป็นสัญลักษณ์ของ
นครเอฟฟิซุส คือ ห้อ งสมุดของเซลซุส Library of
Celsus และอำคำรสำคัญอีกแห่งคือ วิหำรแห่ง จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian
สร้ำงขึนถวำยแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งนีคืออยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
มำก จำกนันปิดท้ำยกันที่สิ่ง ก่อ สร้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร
Great Theatre ซึ่งสร้ำงโดยสกัดเข้ำไปในไหล่เขำให้เป็ นที่นั่ง สำมำรถจุคนได้ถึง 25,000
คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุคนัน สร้ำงสมัยกรีกโบรำณ แต่พวกโรมันมำ
ปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มำกขึน
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืนเมือง
จำกนัน
นำท่ำนช้อปปิง้ ณ ศูนย์ผลิตเสือหนังคุณภำพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภำพ
ที่สุด อีกทังยังผลิตเสือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael
Kors อิสระให้ท่ำนเลือกซือสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย
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จำกนัน

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทำง 223 กิโลเมตร ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเป็นจำนวน
มำก ท่ำนชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale คำว่ำ “ปำมุค
คำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ Kale
หมำยถึง ปรำสำท เป็นนำตกหินปูนสีขำวที่เกิดขึนจำกธำรนำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 35
องศำเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมำณที่สูงมำก ไหล
รินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำกึ” ที่ตงอยู
ั ่ห่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึนมำเหนือผิวดิน
และทำปฏิกิริยำจับตัวแข็งเกำะกันเป็นริว เป็นแอ่ง เป็นชัน ลดหลั่นกันไปตำมภูมิประเทศ
เกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำมแปลกตำ และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะ
หำที่ใดเหมือน จนทำให้ ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็น มรดก
โลกทำงธรรมชำติและวัฒ นธรรมในปี ค.ศ. 1988
จำกนัน
นำท่ำนชม ปรำสำทปุยฝ้ำ ย (ปำมุค คำล่) เมืองแห่ง
นำพุเกลือแร่ร้อน นำท่ำนชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุค
คำล่) เมืองแห่งนำพุเกลือแร่ร้อน นำท่ำนชมหน้ำผำที่
ขำวกว้ำงใหญ่ด้ำนข้ ำงของอ่ำงน ำ เป็นรูป ร่ำงคล้ำย
หอยแครงและนำตกแช่แข็ง ถ้ำมองดูจะดูเหมือนสร้ำง
จำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย นำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชันจะ
แข็ ง เป็ น หิ น ปู น ห้ อ ยย้ อ ยเป็ น รู ป ร่ ำ งต่ ำ ง ๆ อย่ ำ ง
มหัศจรรย์ นำแร่นีมีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือ
นำมำดื่ม เพรำะเชื่อว่ำมีคุณสมบัติในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ควำมดั นโลหิต
สูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อว่ำนำพุร้อนสำมำรถรักษำ
โรคได้
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
พักค้ำงคืน ที่ Pam Thermal Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี
วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง ปำมุคคำเล่-อันตำเลีย
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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จำกนัน

เที่ยง
จำกนัน

จำกนัน

จำกนัน

จำกนัน
ค่ำ

นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมือ งอัน ตำเลีย Antalya
(ระยะทำงประมำณ 239 กิ โ ลเมตร ใช้ เ วลำ
เดิ น ทำงประมำณ 3.30 ชั่ ว โมง) เป็ น เมื อ ง
ท่อ งเที่ยวชำยทะเลที่ตังอยู่ริม ชำยฝั่ง ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซึ่งตังอยู่ทำง
ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็น อีกหนึ่ง
เมืองประวัติศำสตร์ ซึ่งสำมำรถย้อนกลับไปประมำณ 150 ปีก่อนคริสตกำล สำหรับตัวเมือง
นั นตั งอยู่ บ นที่ ร ำบชำยฝั่ ง แคบๆ ที่ ล้ อ มรอบด้ ว ยภู เ ขำและท้ อ งทะเลอั น งดงำม จน
นักท่อ งเที่ยวที่เคยมำเยือ นล้วนให้กำรยกย่ อ งว่ำเป็น “ริเ วีย ร่ ำ แห่ง ตุร กี ” ซึ่ง สถำนที่
ท่องเที่ยวภำยในเมืองนันก็มีทังส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและท่องเที่ยวทำง
ประวัติศำสตร์ที่ถือว่ำมีควำมเก่ำแก่มำกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืนเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ นำตกดูเดน Duden Waterfall ซึ่งอยู่ห่ำงออกไปจำกตัวเมืองอันตำเลีย
ประมำณ 9.7 กิโลเมตร ตัวนำตกเองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน น ำตกชันบนประกอบไปด้วย
โอเอซิสของบ่ อน ำธรรมชำติ ภำยในจะมีส วนเล็ก ๆ มีถำ อยู่เบืองหลังของน ำตก ส่วน
นำตกชันล่ำงนันก็จะไหลไปรวมกับกับแม่นำดูเดน และไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิสระ
ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยภำพด้ำนบนของนำตกดูเดนแห่งนี เป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมของเมือง
อันตำเลีย ระหว่ำงทำงเดินจะมีร้ำนขำยของที่ระลึก ให้ท่ำนได้เลือกซือได้ตำมอัธยำศัย ได้
เวลำพอสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนท่ำเรือเก่ำของเมืองอันตำเลีย
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมือ งอัน ตำเลีย
Antalya ชมควำมงดงำมของอนุสำวรีย์โบรำณ
รวมถึงกำแพงเมือง ซึ่งเป็นที่ตังของ “ฮิดิร์ลิค
ทำวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มี
ควำมสำคัญ ซึ่งสร้ำงขึนจำกหินสีนำตำลอ่อ น
เพื่อ ใช้เป็น ป้อ มปรำกำร หรือ ประภำคำรใน
อดีต ฮิดิร์ลิค ทำวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่
ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นและเป็นจุดหมำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง
ปัจจุบันหอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย
นำท่ำนเดินสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซึ่งสร้ำงขึนตำมชื่อ ของจักรพรรดิ
โรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2 โดยประตูนันถูกสร้ำงขึนใน
รูปแบบทรงโค้ง จำนวน 3 ประตู ซึ่งถือว่ำเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี
อีกด้วย
นำท่ำนชม ท่ำเรือโบรำณ Old Habour ซึ่งปัจจุบันท่ำเรือแห่งนีได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้
อปปิ้งที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้ำโครงเดิมไว้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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พักค้ำงคืน ที่

Basaran Business Hotel 5* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนตุรกี

วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง เมืองอันตำเลีย-เมืองคัปปำโดเกีย
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือ งคัป ปำโดเกีย Cappadocia
(ระยะทำง 542 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
6 ชั่วโมง) ระหว่ำงทำงให้ท่ำนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์
ที่สวยงำมสองข้ำงทำงโดยตลอด
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืนเมือง
ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้แวะพักเปลี่ยนอิริยำบถด้วยกำรเข้ำชม Caravansarine สถำนที่พัก
แรมของพ่อ ค้ ำชำว เติร์ ก สมัย ออตโตมั น ที่ ยิ่ง ใหญ่ น ำท่ ำนชม นครใต้ดิ น ไคมัค ลี
Underground City of Derinkuyu or Kaymakli เกิดจำกกำรขุดเจำะพืนดินลึกลงไป 10
กว่ำชัน เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจำกข้ำศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชันล่ำงที่ลึกที่สุดลึกถึง 85
เมตร เมือ งใต้ดินแห่ง นีมีครบเครื่องทุกอย่ำงทังห้อ งโถง ห้องนอน ห้อ งน ำ ห้อ งถนอม
อำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จำกนันให้ท่ำนได้แวะจำกนันนำ
ท่ำนชม โรงงำนทอพรม อิสระกับกำรเลือกซือสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนันนำท่ำนชม “ระบำหน้ำท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสำวน้อยชำวตุรกี

พักค้ำงคืน ที่ Exedra Cave Hotel โรงแรมตกแต่งสไตล์ถำ
!! หมำยเหตุ ในกรณีทโี่ รงแรมถำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดำว แทน !!
วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง คัปปำโดเกีย-ไคเซอร์ร-ี่ อิสตันบูล
05.00 น.
สำหรับท่ำนที่สนใจ ทัวร์ขึนบอลลูน ชมพระอำทิตย์ยำมเช้ำ พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบีของ
โรงแรม (ทัวร์นงั่ บอลลูนนีไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำขึนบอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD
ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต )เจ้ำหน้ำที่บริษัท
บอลลูน รอรับท่ำน เพื่อเปิดประสบกำรณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลำด(สำหรับท่ำนที่ไม่ได้ซือ ทัวร์ขึน
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เช้ำ
จำกนัน

บอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตำมอัธยำศัย)
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open
Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์ในช่วง
ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นควำมคิดของชำวคริสต์ที่ต้องกำรเผยแพร่
ศำสนำโดยกำรขุดถ ำเป็น จำนวนมำกเพื่อสร้ำงโบสถ์
และยังเป็นกำรป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืนเมือง
นำท่ำนชม เมือ งคัป ปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอัน น่ำอัศจรรย์แปร
สภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คัป ปำโดเกีย
Cappadocia เป็นชื่อเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรก ๆ ที่อำศัยอยู่ในดินแดนแถบนี)
แปลว่ำ ดินแดนม้ำพันธุ์ดี ตังอยู่ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพืนที่เกิดจำกกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เมื่อประมำณ 3 ล้ำนปีที่แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำ
และเถ้ำถ่ำนจำนวนมหำศำลกระจำยทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชันใหม่ขึนมำ จำกนัน
กระแส นำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไปเรื่อย ๆ นับแสนนับ
ล้ำนปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย
ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยำยจนผู้คนในพืนที่
เรียกขำนกันว่ำ ปล่องไฟนำงฟ้ำ ในปี ค.ศ. 1985 ยูเนสโก้ได้ประกำศให้พนที
ื ม่ หัศจรรย์แห่ง
นีเป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

จำกนัน

ให้ท่ำนได้แวะชม โรงงำนเซรำมิค และ โรงงำนเพชร อิสระกับกำรเลือกซือสินค้ำและของ
ที่ระลึกได้ตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพืนเมือง
ออกเดินทำงสู่สนำมบิน เมืองไคเซอร์รี่
ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 2015
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.45 ชั่วโมง)

เย็น
16.30 น.
20.45 น.
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22.25 น.

เดินทำงถึง สนำมบิน กรุงอิสตันบูล นำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมที่พัก
พักค้ำงคืน ที่ Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี
วันทีห่ กของกำรเดินทำง อิสตันบูล
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนำมแข่งม้ำโบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่
ส่วนปลำยที่ยำว 20 เมตร แต่กระนันก็ยังสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทังเสำมีงำนแกะสลัก
อันมีควำมหมำยและมีค่ำยิ่ง
จำกนัน
นำท่ำนชม สุเ หร่ำสีน ำเงิน Blue Mosque ที่ม ำของชื่อสุเหร่ำสีนำเงินเป็น เพรำะเขำใช้
กระเบืองสีนำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซึ่งทำเป็นลำยดอกไม้ต่ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์
เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอประกำศเชิญชวนเมื่อถึงเวลำที่
จะต้องทำพิธีละหมำด Minaret 6 หอ เท่ำกับสุเหร่ำที่นครเมกกะ จำกนันนำท่ำนเดินต่อไป
ชมสถำนที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย Mosque of
Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนีเป็นโบสถ์
ทำงศำสนำคริสต์ ภำยในมีเสำงำมคำที่สลักอย่ำงวิจิตร และประดับไว้งดงำม 108 ต้น

จำกนัน

เที่ยง

นำท่ำนสู่ อุโมงค์เก็บนำเยเรบำตัน Yerebatan Sarnici สร้ำงขึนในสมัยจักรพรรดิจัสติน
เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บนำสำหรับใช้ในพระรำชวัง สำรองไว้ใช้ยำมที่กรุงอิส
ตันบูลถูกข้ำศึกปิดล้อมเมือง
พิเศษ!! รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนหอคอย กำล้ำต้ำ
เป็นร้ำนทีเ่ หล่ำบรรดำ บล็อกเกอร์ ทังหลำยต่ำงนิยมชมชมชอบที่จะมำรีวิว และ เช็คอินน์
กันเป็นจำนวนมำก Galata Tower ถูกสร้ำงขึนในปี ค.ศ. 1348 เพื่อแทนที่หอคอยกำลำต้ำ
เก่ำในยุค ไบเซนไทน์ Byzantine Tower ที่มีชื่อว่ำเมกำลอสพีรโกส Megalos Pyrgos,
Great Tower ซึ่งตังอยู่ทำงตอนเหนือสุดของทะเลตรงทำงเข้ำโกลเด้นฮอร์น Golden Horn
และถูกทำลำยเสียหำยในช่วงสงครำมครูเสด ครั งที่สี่ ค.ศ. 1202-1204 ตัวของหอคอยจะ
เป็นหินสไตล์โรมัน ทรงกระบอกมีทังหมด 9 ชัน มีควำมสูงถึง 66.90 เมตร มีรูปแบบทำง
สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก์ โดยสถำปนิกโคกซัลอนำดอล Koksal Anadol โดยที่ส่วน
บนสุดของหอคอยจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยหมวกนัน ถูกปรับเปลี่ยนขนำดให้เล็กลงหลำย
ต่อหลำยครัง จนเป็นแบบที่เห็นลงตัวสวยงำมจวบจนในปัจจุบัน และ บริเวณชันบนของตัว
หอคอย จะมี ร้ ำ นอำหำรและคำเฟ่ เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เรำก็ เ ป็น หนึ่ ง ใน
นักท่องเที่ยวเหล่ำนันที่ได้มำสัมผัสกับบรรยำกำศที่สวยงำม สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์
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ของช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus อย่ำงชัดเจน จำกนันนำท่ำนชม พระรำชวังทอปกำปึ
Topkapi Palace สร้ำงขึนในสมัยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2 เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924
พิพิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปิ ห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่
เก็บสมบัติ และวัตถุลำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปึด้ำมประดับด้วยมรกตใหญ่ 3
เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่สำคัญ ส่งท้ำยครึ่งวันช่วงเช้ำด้วยกำรนำท่ำนสู่ ย่ำนช้
อปปิง้ ตลำดสไปซ์ มำร์เก็ต Spice Market หรือตลำดเครื่องเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซือของ
ฝำกได้ในรำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องประดับ ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน
เลื่องชื่อของตุรกี อย่ำง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทำชิโอ ฯลฯ
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรอำหำรจีน
พักค้ำงคืน ที่ Gonen Hotel 5* หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี
วันทีเ่ จ็ดของกำรเดินทำง กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหำนคร
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนัน
นำท่ำน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนำด
ใหญ่และสองฝั่งมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบนีทำหน้ำที่เป็นเส้นแบ่งระหว่ำงยุโรป และ
เอเชีย เชื่อมระหว่ำง ทะเลดำ The Black Sea เข้ำกับ ทะเลมำร์ม ำร่ำ Sea of Marmara มี
ควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้ชมทิวทัศน์ทังสองข้ำงที่สวยงำมตระกำรตำของ ช่อง
แคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่สำคัญยิ่งในกำรป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพรำะมี
ป้อมปืนตังเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบเหล่ำนี

จำกนัน

เที่ยง

จำกนัน

นำท่ำนเข้ำชม พระรำชวังโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระรำชวังที่สะท้อนให้เห็น
ถึงควำมเจริญอย่ำงสูงสุดทังทำงวัฒนธรรมและทำงวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลำ
ก่อสร้ำงทังสิน 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับกำรตกแต่งอย่ำง
สวยงำม และไม่คำนึงถึงควำมสินเปลืองใด ๆ ทังสิน ภำยนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรำย
ล้อ มพระรำชวั ง ซึ่ง อยู่ เหนื อ อ่ ำ วเล็ ก ๆ ที่ ช่อ งแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภำยใน
ประกอบด้วยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้ำ บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน
และโคมไฟมหึมำหนัก 4.5 ตัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Seven Hill Restaurant
พิเศษ!! เป็นร้ำนอำหำรทีเ่ หล่ำบรรดำเหล่ำ Blogger และ Celebrity ทังหลำยต่ำงก็ให้กำร
ยอมรับว่ำ เป็นร้ำนอำหำรที่มีวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล
นำท่ำนเข้ำชม มัสยิดชำมลีกำ Camlica Mosque เป็นมัสยิดทีม่ ขี นำดใหญ่ทสี่ ุดในตุรกี มีเนือ
ที่ 57,500 ตำรำงเมตร เริ่มก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2013 เปิดให้ปฏิบัติศำสนกิจครัง
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แรกเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2019 มัสยิดสำมำรถรองรับผู้ปฏิบัติศำสนกิจได้มำกถึง 63,000
คน โดยใช้ส ถำปัต ยกรรมตำมแบบฉบับออตโตมัน และเซลจุก รวมถึงศิลปะในปัจจุบัน
ผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัวที่สุด มัสยิดชำมลีกำ แห่งนีได้ถูกบันทึกให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด
ในประวัติศำสตร์ของตุรกี หอคอยที่มีควำมสูงตระหง่ำน จำนวน 6 หอคอยนัน โดยกำร
อ้ำงอิงมำจำกหลักกำรศรัทธำของศำสนำอิสลำมที่มีอยู่ 6 ประกำรด้วยกัน โดยที่หอคอย
ทัง 4 ที่มีควำมสูง 107.10 เมตรนัน ได้สื่อถึงชัยชนะจำกกำรทำสงครำมMalazgirt ในปี
ค.ศ. 1071 ส่วนโดมหลักจะมีควำมสูง 72 เมตร สร้ำงโดยมีกำรอ้ำงอิงมำจำก 72 เชือชำติที่
พักอำศัยอยู่ในกรุงอิสตันบูล ส่วนโดมที่มีขนำดเล็กมีควำมสูง 34 เมตรภำยในตัวมัสยิดจะมี
กำรนำหลักกำรคำสอนในพระมหำคัมภีร์อัลกุรอ่ำนนำมำเขียนเขียนไว้ ส่วนบนของโดม
หลักมีกำรใส่จันทร์เสียว มีควำมกว้ำง 3.12 เมตร สูง 7.77 เมตร หนักประมำณ 5 ตัน ถือ
เป็นจันทร์เสียวที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก ภำยในมัสยิดจะมีจัดแบ่งเป็นส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่วน
ที่ป ฏิ บัติ ศำสนกิ จ, พิ พิธภัณฑ์ , จัด แสดงนิ ท รรศกำร, ศิลปหั ต ถกรรม, ห้ อ งประชุม ใช้
งบประมำณในกำรก่อสร้ำง 66.60 ล้ำนเหรียญดอลล่ำสหรัฐ
จำกนัน
นำท่ำนสู่ย่ำน ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่ำนคึกคักที่สุดในมหำนครอิสตันบูล
และเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตังอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล คำว่ำ
Taksim หมำยถึง กำรแบ่ง แยก หรือ กำรกระจรำย ซึ่งมีที่มำจำกในรัชสมัยของ Sultan
Mahmud I สถำนที่แห่งนีเคยเป็นที่ตังของอ่ำงเก็บนำในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่
สำยนำจำกทำงตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจำยออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของเมืองนอกจำกนี
คำว่ำ Taksim ยังหมำยถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลำสสิคของตุรกีอีกด้วย ระหว่ำงที่
เรำเดินเพลินบำงช่วงเวลำจะมีรถรำงสีแดงที่วิ่งมำตำมรำงมีกิจกรรมพิเศษบนรถรำงได้
นักท่องเที่ยวได้เห็นกำรแสดงต่ำงบนรำงได้ตลอดเวลำนอกจำกนี Taksim Square ยังรำย
ล้อ มไปด้ วยร้ำ นอำหำรตุ รกี , ร้ำ นค้ำ , ผับ , คำเฟ่ แ ละร้ำ นอำหำรจำนด่ว นนำนำชำติ
มำกมำยได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King และสินค้ำแบรนด์
เนม ชื่อดัง อื่น ๆ อีกมำกมำยให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลำ
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
นำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร
วันที่แปดของกำรเดินทำง กรุงเทพมหำนคร
01.55 น.
ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 9.20 ชัว่ โมง)
14.50 น.
เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

*** End of Service ***
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ ช้บริกำร********
    ซือ่ สัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ    
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********รูปถ่ำยสถำนทีใ่ ช้ประกอบในกำรโฆษณำเท่ำนัน********

สนใจจองทัวร์ ติดต่อสอบถำม : โทร. 02-108-8666
คุณอัน๋ / คุณมิน / คุณเมย์
อัตรำค่ำบริกำร

25ธ.ค.62-01ม.ค.63
29ธ.ค.62-05ม.ค.63
30ธ.ค.62-06ม.ค.63

49,900.- บำท

พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
9,000 บำท

เนือ่ งจำกรำคำนีเป็นรำคำโปรโมชัน่ จึงไม่มรี ำคำสำหรับเด็ก
เนือ่ งจำกรำคำนีเป็นรำคำโปรโมชัน่ ต้องเดินทำงไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่ำนัน
**รำคำอำจมีกำรปรับขึน – ลง ตำมรำคำนำมันทีป่ รับขึนลง แต่จะปรับตำมควำมเป็นจริงที่
สำยกำรบินประกำศปรับ และทีม่ เี อกสำรยืนยันเท่ำนัน (คิด ณ วันที่ 17 ต.ค. 2562) **
ชันธุรกิจเพิม่ เงินจำกรำคำทัวร์ เริม่ ต้นทีท่ ำ่ นละ 98,000.- บำท
(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต็ อ่ เมือ่ ทีน่ งั่ confirm เท่ำนัน)

ข้อแนะนำบำงประกำรและต้องแจ้งให้นกั ท่องเทีย่ วทรำบก่อนกำรเดินทำง
 สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนัน กรณีเดินทำงเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน
บริษัทฯ ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ
 กรณีเดินทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถขอคืนเงิน ได้ และไม่ส ำมำรถ
เปลี่ยนวันเดินทำงได้
 กระเป๋ำเดินทำงเพื่อโหลด สำหรับชันท่องเที่ยว ท่ำนละ 1 ใบ (นำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 กระเป๋ำถือขึนเครื่อง Hand Carry (นำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตรำค่ำบริกำรนีรวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชันนักท่องเที่ยว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นำหนักกระเป๋ำเดินทำง ไม่
เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน)
 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีนำมัน, ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี)
 ค่ำที่พักตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่), ค่ำอำหำรทุกมือที่ระบุในโปรแกรม, นำดื่มบริกำรบนรถ วัน
ละ 2 ขวด
 ค่ำพำหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ
 เจ้ำหน้ำที่ไกด์คนไทย อำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำรนีไม่รวมถึง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เครื่องดื่ มมินิบำร์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่
ไม่ได้ระบุ
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่ำน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่ำน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวม
เท่ำกับ 30 USD)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ท่ำนละ 3.00 USD /ท่ำน / วัน (คิดเป็น 8 วัน รวมเท่ำกับ 24 USD)
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

เงือ่ นไขกำรจองทัวร์
งวดที่ 1 : สำรองทีน่ งั่ จ่ำย 15,000 บำท/ท่ำน (หลังกำรจองภำยใน 3 วัน)พร้อมส่งสำเนำหนังสือเดินทำง
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนกำรเดินทำง 30 วัน
หำกไม่ชำระค่ำใช้จ่ำยภำยในกำหนด ทำงบริษทั จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัต
ชื่อบัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพฯ
สำขำ อำคำรซิลลิค เฮ้ำส์ เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรธนชำต
สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 240-3-020067 บัญชีกระแสรำยวัน
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีคำ่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรูด
ทำงบริษทั เอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
ทังนีเพือ่ ควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็นสำคัญ
หมำยเหตุ ท่ำ นที่ต้อ งกำรใบเสร็จ ในนำมนิติบุค คล กรุณำแจ้ง กับ พนักงำนขำยให้ท รำบล่วงหน้ำ
มิฉะนันทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง

กรณียกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (สงกรำนต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-30 วัน หักค่ำมัดจำ 10,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-15 วัน หักค่ำมัดจำ 10,000+ค่ำใช้จ่ำยอื่น (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปีใหม่ 20-25วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 4-9 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 50-75% ของค่ำทัวร์ (สงกรำนต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-3 วัน หักค่ำใช้จ่ำย 100%

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง
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ในกรณีทมี่ ผี เู้ ดินทำง 15-19 ท่ำน จะต้องเพิม่ เงินท่ำนละ 4,000.- บำท จึงสำมำรถออกเดินทำงได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย อำทิ กำร
ล่ำช้ำของสำยกำรบิน กำรนัดหยุดงำน กำรประท้วง ภัยธรรมชำติ กำรก่อจลำจล อุบัติเหตุ ปัญหำ
กำรจรำจร ฯลฯ ทังนีจะคำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้เดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด
 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนีเป็นกำรชำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่
จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในกำรใช้บริกำรที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่ำนได้
ทำกำรตกลง หรือ แจ้งให้ทรำบ ก่อนเดินทำง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำ
ทัวร์ที่ชำระมำแล้ว หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระทำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย
หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง
 ในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีนำเงิน) เดินทำงกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รั บ ผิ ด ชอบ หำกท่ ำ นถู ก ปฏิ เ สธกำรเข้ ำ หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพรำะโดยปกติ
นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในกำรเดินทำงเป็น หมู่คณะผู้โ ดยสำรจะต้องเดิน ทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเลื่อนวันเดินทำงกลับ
ท่ำนจะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทำงบริษัทฯ
ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกกำรเดินทำงถ้ำทำงบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้วผู้
เดิน ทำงต้ อ งรอRefund ตำมระบบของสำยกำรบิ น เท่ำนั น(ในกรณี ที่ตั๋วเครื่อ งบิ น สำมำรถท ำกำร
Refund ได้เท่ำนัน)
 ท่ำนที่จะออกตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพื่อ ขอ
คำยืนยันว่ำทัวร์นันๆยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตั๋วภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยัน
จำกพนักงำนแล้วทัวร์นันยกเลิกบริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบิน
ภำยในประเทศได้
 เมื่อ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึง ท่ำนยอมรับ ในข้ อ ควำมและเงื่อ นไขที่บ ริษัท ฯแจ้ง แล้ว
ข้ำงต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะพักแบบ 3 ท่ำน / 3
เตียง(Triple Room) ขึนอยู่กบั ข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมี
ควำมแตกต่ำงกันซึ่งอำจจะทำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกันตำมที่ต้องกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พัก
แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมระดับ 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตุรกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล
 โรงแรมตกแต่งสไตล์ถำ จะเป็นเพียงกำรตกแต่งห้องพักให้คล้ำยคลึงกับโรงแรมถำมำกที่สุด จะไม่ใช่
โรงแรมถำจริงๆ เนื่องจำกโรงแรมถำจริง ๆ นันมีจำนวนน้อยมำก และทำงกำรท่องเที่ยวของประเทศ
ตุรกี จะไม่ให้รับในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์
 โรงแรมหลำยแห่ ง ในยุ โ รปจะไม่ มี เ ครื่ อ งปรั บ อำกำศเนื่ อ งจำกอยู่ ใ นแถบที่ มี อุ ณ หภู มิ ต่ ำ
เครื่องปรับอำกำศที่มีจะให้บริกำรในช่วงฤดูร้อนเท่ำนัน
 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่ำตัว บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึนเครื่องบิน
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 กรุณำงดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กที่จะถือขึนเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำด
ตะไบเล็บเป็นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ำมนำติดตัวขึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขำด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอำทิครีมโลชั่นนำหอมยำสีฟันเจลสเปรย์และเหล้ำเป็นต้นจะถูกทำกำรตรวจ
อย่ำงละเอียดอีกครังโดยจะอนุญำตให้ถือขึนเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชินในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ว
ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำร
กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO)
 หำกท่ำนซือสินค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทำงเที่ยวบินจึงสำมำรถนำ
ขึนเครื่องได้และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด
สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ
รำยกำรทัวร์ที่ต้องบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศนำหนักของกระเป๋ำอำจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนได้ทงนี
ั ขึนอยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ภำระค่ำใช้จ่ำยใน
นำหนักส่วนที่เกิน
** ก่อนทำกำรจองทัวร์ทกุ ครัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนือ่ งจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็นหลัก **
*** ลูกค้ำท่ำนใดมีควำมประสงค์จะซือประกันกำรเดินทำงเพิม่ ควำมคุม้ ครอง ***
สำหรับครอบคลุมเรือ่ งรักษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน / กระเป๋ำเดินทำง
กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋ โทร. 02-108-8666

สำคัญ ผูเ้ ดินทำงทุกท่ำนกรุณำตรวจสอบข้อมูลเหล่ำนี
** เนือ่ งจำกมีกรณีทถี่ กู ปฏิเสธกำรเข้ำประเทศ **

หนังสือเดินทำงของท่ำนต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์ไม่ชำรุด เช่น
1. ปกหน้ำ-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขำดจำกเล่ม
2. หน้ำกระดำษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขำด หรือ หลุด จำกเล่ม
3. หน้ำกระดำษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตรำประทับที่ระลึก เช่น เมื่อท่ำนไปเที่ยวประเทศญี่ปนุ่
ไม่ควรประทับของสถำนี (Eki Stamp) และสถำนที่ทอ่ งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้ำพำสปอร์ต
4. เล่มหนังสือเดินทำงไม่ควรเปื่อยจำกกำรเปียกนำ
5. หน้ำที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคล ไม่ควรมีรอยปำกกำ หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลียงแทะ ฯลฯ
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ใบจองทัวร์ กับ บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

วันเดินทาง
โทร
คน
ห้อง

(ผูใ้ หญ่
(ห้องพักคู่

แฟกซ์
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รำยชื่อผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรี ยงตำมห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้ องตำมหนังสื อเดินทำง)

ลำดับ

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย)

ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมำยเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อำหำร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันรำคำ ผูใ้ หญ่

เด็ก

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิม่ / ลด ___________
ลงชื่อ

ผูจ้ อง

(

)
วันที่

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริ การของเรา
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