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บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.  
 

ใบอนญุำตธุรกิจน ำเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทกุกำรเดนิทำง ประสบกำรณม์ำกกวำ่ 20  ปี 

               (LUXURY RIVIERA TURKEY 8วนั TK ปใีหม ่) 

เกบ็ครบ อสิตนับล ูอซิเมยีร ์ปำมคุคำเล ่อนัตำเลยี คปัปำโดเกยี 

พกัโรงแรม 5 ดำว  พเิศษ พกัโรงแรมสไตลถ์  ำประยกุต ์1 คนื 

บนิตรง + บนิภำยใน 2 ครั ง ไมเ่หนือ่ย โดยสำยกำรบนิ Turkish Airlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พิเศษ!! มื ออำหำรอำหำรกลำงวนัที่ Galata Tower 
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ก ำหนดเดนิทำง   

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

รำคำเพยีง 49,900.- บำท 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง     สนำมบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

19.00 น. พบกันที่ เคำน์เตอร์เช็คอิน U  ประตู 9-10 สำยกำรบิน  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK  เจ้ำหน้ำที่

บริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนสัมภำระและเอกสำรกำร

เดินทำงก่อนขึ นเคร่ือง 

22.50 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 11.10 ชั่วโมง)  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    อสิตนับลู-อซิเมยีร-์ปำมคุคำเล ่

05.45 น. เดินทำงถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปล่ียนเที่ยวบินภำยในประเทศ 

07.00 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองอิซเมียร์ โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  

เที่ยวบินที่ TK 2310 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.25 ชั่วโมง)  

08.20 น. เดินทำงถึงสนำมบิน เมืองอิซเมียร์ หลังจำกผ่ำนพิธี

กำรตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแล้ว น ำ

ท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองโบรำณเอฟฟิซุส 

City of Ephesus อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย

ของอำณำจักรโรมัน ชม อำคำรที่เป็นสัญลักษณ์ของ 

นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of 

Celsus และอำคำรส ำคัญอีกแห่งคือ วิหำรแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian 

สร้ำงขึ นถวำยแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ควำมโดเด่นของวิหำรแห่งนี คืออยู่ในสภำพที่สมบูรณ์

มำก จำกนั นปิดท้ำยกันที่สิ่งก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร 

Great Theatre ซ่ึงสร้ำงโดยสกัดเข้ำไปในไหล่เขำให้เป็นที่นั่ง สำมำรถจุคนได้ถึง 25,000 

คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชำกรในยุคนั น สร้ำงสมัยกรีกโบรำณ แต่พวกโรมันมำ

ปรับปรุงให้ย่ิงใหญ่มำกขึ น 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง 

จำกนั น          น ำทำ่นชอ้ปปิง้ ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภำพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภำพ

  ที่สุด อีกทั งยังผลิตเสื อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตำลี เช่น Versace , Prada , Michael 

  Kors  อิสระให้ท่ำนเลือกซื อสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย 
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จำกนั น  น ำท่ำนออกเดินทำงสู ่เมอืงปำมุคคำเล่ Pamukkale (ระยะทำง 223 กิโลเมตร ใช้เวลำ

  เดินทำงประมำณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ควำมสนใจเป็นจ ำนวน

  มำก ท่ำนชมควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ เมืองปำมุคคำเล่ Pamukkale ค ำว่ำ “ปำมุค

  คำเล่” ในภำษำตุรกี หมำยถึง “ปรำสำทปุยฝ้ำย” Pamuk หมำยถึง ปุยฝ้ำย และ Kale 

  หมำยถึง ปรำสำท เป็นน  ำตกหินปูนสขีำวที่เกิดขึ นจำกธำรน  ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมำณ 35 

  องศำเซลเซียส ซ่ึงเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมำณที่สูงมำก ไหล

  รินลงมำจำกภูเขำ “คำลดำก”ึ ที่ตั งอยู่ห่ำงออกไปทำงทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ นมำเหนือผิวดิน 

  และท ำปฏิกิริยำจับตัวแข็งเกำะกันเป็นริ ว เป็นแอ่ง เป็นชั น ลดหล่ันกันไปตำมภูมิประเทศ

  เกิดเป็นประติมำกรรมธรรมชำติ อันสวยงำมแปลกตำ และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยำกจะ

  หำที่ใดเหมือน จนท ำให้ ปำมุคคำเล่ ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นมรดก

  โลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

จำกนั น น ำท่ำนชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุคคำล่) เมืองแห่ง

น  ำพุเกลือแร่ร้อน น ำท่ำนชม ปรำสำทปุยฝ้ำย (ปำมุค

คำล่) เมืองแห่งน  ำพุเกลือแร่ร้อน  น ำท่ำนชมหน้ำผำที่

ขำวกว้ำงใหญ่ด้ำนข้ำงของอ่ำงน  ำ เป็นรูปร่ำงคล้ำย

หอยแครงและน  ำตกแช่แข็ง ถ้ำมองดูจะดูเหมือนสร้ำง

จำกหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ำย น  ำแร่ที่ไหลลงมำแต่ละชั นจะ

แข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่ำงต่ำง ๆ อย่ำง

มหัศจรรย์ น  ำแร่นี มีอุณหภูมิประมำณ 33-35 องศำเซลเซียส ประชำชนจึงนิยมไปอำบหรือ

น ำมำดื่ม เพรำะเชื่อว่ำมีคุณสมบัติในกำรรักษำโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ควำมดันโลหิต

สูง โรคทำงเดินปัสสำวะ และโรคไต ในอดีตกำลชำวโรมันเชื่อว่ำน  ำพุร้อนสำมำรถรักษำ

โรคได้ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

พักค้ำงคืน ที่    Pam Thermal Hotel 5*   หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี    

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ปำมคุคำเล-่อนัตำเลยี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองอันตำเลีย Antalya 

(ระยะทำงประมำณ 239 กิโลเมตร ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) เป็นเมือง

ท่องเที่ยวชำยทะเลที่ตั งอยู่ริมชำยฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน Mediterranean Sea ซ่ึงตั งอยู่ทำง

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี เป็นอีกหนึ่ง

เมืองประวัติศำสตร์ ซ่ึงสำมำรถย้อนกลับไปประมำณ 150 ปีก่อนคริสตกำล ส ำหรับตัวเมือง

นั นตั งอยู่บนที่รำบชำยฝั่งแคบๆ ที่ ล้อมรอบด้วยภูเขำและท้องทะเลอันงดงำม จน

นักท่องเที่ยวที่เคยมำเยือนล้วนให้กำรยกย่องว่ำเป็น “ริเวียร่ำแห่งตุรกี” ซ่ึงสถำนที่

ท่องเที่ยวภำยในเมืองนั นก็มีทั งส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและท่องเที่ยวทำง

ประวัติศำสตร์ที่ถือว่ำมีควำมเก่ำแก่มำกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง 

จำกนั น น ำท่ำนเดินทำงสู่ น  ำตกดูเดน Duden Waterfall ซ่ึงอยู่ห่ำงออกไปจำกตัวเมืองอันตำเลีย

ประมำณ 9.7 กิโลเมตร ตัวน  ำตกเองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน น  ำตกชั นบนประกอบไปด้วย

โอเอซิสของบ่อน  ำธรรมชำติ ภำยในจะมีสวนเล็ก ๆ มีถ  ำ อยู่เบื องหลังของน  ำตก ส่วน

น  ำตกชั นล่ำงนั นก็จะไหลไปรวมกับกับแม่น  ำดเูดน และไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อิสระ

ให้ท่ำนได้เดินเล่นถ่ำยภำพด้ำนบนของน  ำตกดูเดนแห่งนี  เป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมของเมือง

อันตำเลีย ระหว่ำงทำงเดินจะมีร้ำนขำยของที่ระลึก ให้ท่ำนได้เลือกซื อได้ตำมอัธยำศัย ได้

เวลำพอสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนท่ำเรือเก่ำของเมืองอันตำเลีย  

จำกนั น น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ เมืองอันตำเลีย 

Antalya ชมควำมงดงำมของอนุสำวรีย์โบรำณ 

รวมถึงก ำแพงเมือง ซ่ึงเป็นที่ตั งของ “ฮิดิร์ลิค 

ทำวเวอร์” Hidirlik Tower อีกหนึ่งหอคอยที่มี

ควำมส ำคัญ ซ่ึงสร้ำงขึ นจำกหินสีน  ำตำลอ่อน

เพ่ือใช้เป็นป้อมปรำกำร หรือ ประภำคำรใน

อดตี ฮิดิร์ลิค ทำวเวอร์ เป็นหอคอยทรงกลมที่

ค่อนข้ำงมีควำมโดดเด่นและเป็นจุดหมำยทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง 

ปัจจุบันหอคอยถูกล้อมรอบไปด้วยร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรมำกมำย  

จำกนั น น ำท่ำนเดินสู่ ประตูเฮเดรียน Hadrian’s Gate ประตูชัยซ่ึงสร้ำงขึ นตำมชื่อของจักรพรรดิ

โรมันเฮเดรียน Roman Emperor Hadrian ในช่วงศตวรรษที่ 2 โดยประตูนั นถูกสร้ำงขึ นใน

รูปแบบทรงโค้ง จ ำนวน  3 ประตู ซ่ึงถือว่ำเป็นประตูที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศตุรกี

อีกด้วย  

จำกนั น น ำท่ำนชม ท่ำเรอืโบรำณ Old Habour ซ่ึงปัจจุบันท่ำเรือแห่งนี ได้ถูกปรับปรุงให้เป็นแหล่งช้

อปปิ้งที่ส ำคัญส ำหรับนักท่องเที่ยวโดยยังคงเค้ำโครงเดิมไว้  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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พกัคำ้งคนื ที ่    Basaran Business Hotel  5*    หรอืเทยีบเทำ่มำตรฐำนตรุก ี

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง     เมอืงอนัตำเลีย-เมอืงคปัปำโดเกยี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia 

(ระยะทำง 542 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 

6 ชั่วโมง) ระหว่ำงทำงให้ท่ำนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์

ที่สวยงำมสองข้ำงทำงโดยตลอด 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง 

ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้แวะพักเปล่ียนอิริยำบถด้วยกำรเข้ำชม Caravansarine สถำนที่พัก

แรมของพ่อค้ำชำว เติร์ก สมัยออตโตมัน ที่ ย่ิงใหญ่  น ำท่ำนชม นครใต้ดินไคมัคลี 

Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจำกกำรขุดเจำะพื นดินลึกลงไป 10 

กว่ำชั น เพ่ือใช้เป็นที่หลบภัยจำกข้ำศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั นล่ำงที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 

เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี มีครบเคร่ืองทุกอย่ำงทั งห้องโถง ห้องนอน ห้องน  ำ ห้องถนอม

อำหำร ห้องครัว ห้องอำหำร โบสถ์ ทำงหนีฉุกเฉิน ฯลฯ จำกนั นให้ท่ำนได้แวะจำกนั นน ำ

ท่ำนชม โรงงำนทอพรม อสิระกับกำรเลือกซื อสินค้ำได้ตำมอัธยำศัย  

 

 

 

 

 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั นน ำท่ำนชม “ระบ ำหน้ำท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสำวน้อยชำวตุรกี 

 

 

 

 

 

พักค้ำงคืน ที่  Exedra Cave Hotel  โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ  ำ  

!! หมำยเหต ุในกรณทีีโ่รงแรมถ  ำเตม็ ขอสงวนสทิธเิปลีย่นเปน็นอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !! 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     คปัปำโดเกยี-ไคเซอรร์ี-่อสิตนับลู 

05.00 น. ส ำหรับท่ำนที่สนใจ ทัวร์ขึ นบอลลูน ชมพระอำทิตย์ยำมเช้ำ พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี ของ

โรงแรม (ทัวรน์ัง่บอลลนูนี ไมไ่ดร้วมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำขึ นบอลลูนประมำณท่ำนละ 230USD  

ในกรณีที่ช ำระเป็นเงินสด และ 240USD ในกรณีที่ช ำระด้วยบัตรเครดิต)เจ้ำหน้ำที่บริษัท

บอลลูน รอรับท่ำน เพ่ือเปิดประสบกำรณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลำด(ส ำหรบัทำ่นที่ไม่ได้ซื อ ทัวร์ขึ น
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บอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรมได้ตำมอัธยำศัย) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จำกนั น น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑก์ลำงแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open 

Air Museum ซ่ึงเป็นศูนย์กลำงของศำสนำคริสต์ในช่วง 

ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นควำมคิดของชำวคริสต์ที่ต้องกำรเผยแพร่

ศำสนำโดยกำรขุดถ  ำเป็นจ ำนวนมำกเพ่ือสร้ำงโบสถ์ 

และยังเป็นกำรป้องกันกำรรุกรำนของชนเผ่ำลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศำสนำคริสต์  

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพื นเมือง 

น ำท่ำนชม เมืองคัปปำโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่ำอัศจรรย์แปร

สภำพเป็นหุบเขำร่องลึก เนินเขำ กรวยหิน และเสำรูปทรงต่ำง ๆ ที่งดงำม คัปปำโดเกีย 

Cappadocia เป็นชื่อเก่ำแก่ภำษำฮิตไทต์ (ชนเผ่ำรุ่นแรก ๆ ที่อำศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ) 

แปลว่ำ ดินแดนม้ำพันธุ์ดี ตั งอยู่ทำงตอนกลำงของตุรกี เป็นพื นที่เกิดจำกกำรระเบิดของ

ภูเขำไฟเออซิเยส และ ภูเขำไฟฮำซำน เมื่อประมำณ 3 ล้ำนปีที่แล้ว เถ้ำลำวำที่พ่นออกมำ

และเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำลกระจำยทั่วบริเวณจนทับถมเป็นแผ่นดินชั นใหม่ขึ นมำ จำกนั น

กระแส น  ำ ลม ฝน แดด และหิมะ กัดเซำะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขำไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับ

ล้ำนปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลำดแปลกตำน่ำพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูป แท่ง กรวย 

ปล่อง กระโจม โดม และอีกสำรพัดรูปทรง ดปูระหนึ่งดินแดนในเทพนิยำยจนผู้คนในพื นที่

เรียกขำนกันว่ำ ปล่องไฟนำงฟำ้ ในป ีค.ศ. 1985 ยูเนสโกไ้ดป้ระกำศใหพ้ื นทีม่หศัจรรยแ์หง่

นี เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี  

 

จำกนั น ให้ท่ำนได้แวะชม โรงงำนเซรำมิค และ โรงงำนเพชร อิสระกับกำรเลือกซื อสินค้ำและของ

ที่ระลึกได้ตำมอัธยำศัย  

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรพื นเมือง 

16.30 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบิน เมืองไคเซอร์รี่  

20.45 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ TK 2015 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 1.45 ชั่วโมง)  
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22.25 น. เดินทำงถึง สนำมบิน กรุงอิสตันบูล น ำท่ำนเดินทำงสู่โรงแรมที่พัก  

  พักค้ำงคืน ที่  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     อสิตนับลู 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนำมแข่งม้ำโบรำณ มีเสำโอเบลิสค์ซ่ึงเหลือแค่

ส่วนปลำยที่ยำว 20 เมตร แต่กระนั นก็ยังสวยงำมน่ำดูมำก เพรำะทั งเสำมีงำนแกะสลัก

อันมีควำมหมำยและมีค่ำย่ิง  

จำกนั น น ำท่ำนชม สุเหร่ำสีน  ำเงิน Blue Mosque ที่มำของชื่อสุเหร่ำสีน  ำเงินเป็นเพรำะเขำใช้

กระเบื องสีน  ำเงินในกำรตกแต่งภำยใน ซ่ึงท ำเป็นลำยดอกไม้ต่ำง ๆ เช่น ดอกกุหลำบ คำร์

เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่ำงแต่อยู่ภำยนอกคือ หอประกำศเชิญชวนเมื่อถึงเวลำที่

จะต้องท ำพิธีละหมำด Minaret 6 หอ เท่ำกับสุเหร่ำที่นครเมกกะ จำกนั นน ำท่ำนเดินต่อไป

ชมสถำนที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง สุเหร่ำเซนต์โซเฟีย Mosque of 

Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชำวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี เป็นโบสถ์

ทำงศำสนำคริสต์ ภำยในมีเสำงำมค  ำที่สลักอย่ำงวิจิตร และประดบัไว้งดงำม 108 ต้น 

 

 

 

 

 

 

จำกนั น น ำท่ำนสู่ อุโมงค์เก็บน  ำเยเรบำตัน Yerebatan Sarnici สร้ำงขึ นในสมัยจักรพรรดิจัสติน

เนียน ในปี ค.ศ. 532 เพ่ือเป็นที่เก็บน  ำส ำหรับใช้ในพระรำชวัง ส ำรองไว้ใช้ยำมที่กรุงอิส

ตันบูลถูกข้ำศึกปิดล้อมเมือง 

เที่ยง พิเศษ!! รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนหอคอย กำล้ำต้ำ 

เป็นรำ้นทีเ่หลำ่บรรดำ บล็อกเกอร์ ทั งหลำยต่ำงนิยมชมชมชอบที่จะมำรีวิว และ เช็คอินน์ 

กันเป็นจ ำนวนมำก Galata Tower ถูกสร้ำงขึ นในปี ค.ศ. 1348 เพ่ือแทนที่หอคอยกำลำต้ำ

เก่ำในยุคไบเซนไทน์ Byzantine Tower ที่มีชื่อว่ำเมกำลอสพีรโกส Megalos Pyrgos, 

Great Tower ซ่ึงตั งอยู่ทำงตอนเหนือสุดของทะเลตรงทำงเข้ำโกลเด้นฮอร์น Golden Horn 

และถูกท ำลำยเสียหำยในช่วงสงครำมครูเสด ครั งที่สี่ ค.ศ. 1202-1204 ตัวของหอคอยจะ

เป็นหินสไตล์โรมัน ทรงกระบอกมีทั งหมด 9 ชั น มีควำมสูงถึง 66.90 เมตร มีรูปแบบทำง

สถำปัตยกรรมแบบโรมำเนสก์ โดยสถำปนิกโคกซัลอนำดอล Koksal Anadol โดยที่ส่วน

บนสุดของหอคอยจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยหมวกนั น ถูกปรับเปล่ียนขนำดให้เล็กลงหลำย

ต่อหลำยครั ง จนเป็นแบบที่เห็นลงตัวสวยงำมจวบจนในปัจจุบัน และ บริเวณชั นบนของตัว

หอคอย จะมีร้ำนอำหำรและคำเฟ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่ง เรำก็เป็นหนึ่งใน

นักท่องเที่ยวเหล่ำนั นที่ได้มำสัมผัสกับบรรยำกำศที่สวยงำม สำมำรถมองเห็นวิวทิวทัศน์
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ของชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus อย่ำงชัดเจน จำกนั นน ำท่ำนชม พระรำชวังทอปกำปึ 

Topkapi Palace สร้ำงขึ นในสมัยสุลต่ำนเมห์เมตที่ 2 เปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1924 

พิพิธภัณฑ์พระรำชวังทอปกำปิ ห้องที่โด่งดงัและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่

เก็บสมบัติ และวัตถุล  ำค่ำมำกมำย โดยมีกริชแห่งทอปกำปึด้ำมประดับด้วยมรกตใหญ่ 3 

เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์ที่ส ำคัญ ส่งท้ำยคร่ึงวันช่วงเช้ำด้วยกำรน ำท่ำนสู่ ย่ำนช้

อปปิง้ ตลำดสไปซ์ มำร์เกต็ Spice Market หรือตลำดเคร่ืองเทศ ท่ำนสำมำรถเลือกซื อของ

ฝำกได้ในรำคำย่อมเยำ ไม่ว่ำจะเป็นเคร่ืองประดับ ชำหรือกำแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอัน

เล่ืองชื่อของตุรกี อย่ำง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทำชิโอ ฯลฯ  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรอำหำรจีน 

  พักค้ำงคืน ที่  Gonen Hotel 5*  หรือเทียบเท่ำ มำตรฐำนตุรกี  

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง     กรงุอสิตนับลู-กรงุเทพมหำนคร 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั น น ำท่ำน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนำด

ใหญ่และสองฝั่งมีควำมสวยงำมมำก ช่องแคบนี ท ำหน้ำที่เป็นเส้นแบ่งระหว่ำงยุโรป และ

เอเชีย เชื่อมระหว่ำง ทะเลด ำ The Black Sea เข้ำกับ ทะเลมำร์มำร่ำ Sea of Marmara มี

ควำมยำว 32 กิโลเมตร ให้ท่ำนได้ชมทิวทัศน์ทั งสองข้ำงที่สวยงำมตระกำรตำของ ช่อง

แคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญย่ิงในกำรป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพรำะมี

ป้อมปืนตั งเรียงรำยอยู่ตำมช่องแคบเหล่ำนี   

 

 

 

 

 

จำกนั น น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัโดลมำบำเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระรำชวังที่สะท้อนให้เห็น

ถึงควำมเจริญอย่ำงสูงสุดทั งทำงวัฒนธรรมและทำงวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลำ

ก่อสร้ำงทั งสิ น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสำนของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับกำรตกแต่งอย่ำง

สวยงำม และไม่ค ำนึงถึงควำมสิ นเปลืองใด ๆ ทั งสิ น ภำยนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรำย

ล้อมพระรำชวังซ่ึงอยู่เหนืออ่ำวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภำยใน

ประกอบด้วยห้องหับต่ำง ๆ และฮำเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้ำ บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน 

และโคมไฟมหึมำหนัก 4.5 ตัน  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Seven Hill Restaurant 

พิเศษ!! เป็นรำ้นอำหำรทีเ่หลำ่บรรดำเหลำ่ Blogger และ Celebrity ทั งหลำยต่ำงก็ให้กำร

ยอมรับว่ำ เป็นร้ำนอำหำรที่มีวิวที่สวยที่สุดในอิสตันบูล  

จำกนั น น ำท่ำนเข้ำชม มัสยิดชำมลีกำ Camlica Mosque เป็นมสัยิดทีม่ขีนำดใหญท่ีสุ่ดในตุรกี มีเนื อ

ที่ 57,500 ตำรำงเมตร เร่ิมก่อสร้ำงเมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2013 เปิดให้ปฏิบัติศำสนกิจครั ง
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แรกเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2019 มัสยิดสำมำรถรองรับผู้ปฏิบัติศำสนกิจได้มำกถึง 63,000 

คน โดยใช้สถำปัตยกรรมตำมแบบฉบับออตโตมันและเซลจุก รวมถึงศิลปะในปัจจุบัน

ผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัวที่สุด มัสยิดชำมลีกำ แห่งนี ได้ถูกบันทึกให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุด

ในประวัติศำสตร์ของตุรกี หอคอยที่มีควำมสูงตระหง่ำน จ ำนวน 6 หอคอยนั น โดยกำร

อ้ำงอิงมำจำกหลักกำรศรัทธำของศำสนำอิสลำมที่มีอยู่  6 ประกำรด้วยกัน โดยที่หอคอย

ทั ง 4 ที่มีควำมสูง 107.10 เมตรนั น ได้สื่อถึงชัยชนะจำกกำรท ำสงครำมMalazgirt ในปี 

ค.ศ. 1071 ส่วนโดมหลักจะมีควำมสูง 72 เมตร สร้ำงโดยมีกำรอ้ำงอิงมำจำก 72 เชื อชำติที่

พักอำศัยอยู่ในกรุงอิสตันบูล ส่วนโดมที่มีขนำดเล็กมีควำมสูง 34 เมตรภำยในตัวมัสยิดจะมี

กำรน ำหลักกำรค ำสอนในพระมหำคัมภีร์อัลกุรอ่ำนน ำมำเขียนเขียนไว้ ส่วนบนของโดม

หลักมีกำรใส่จันทร์เสี ยว มีควำมกว้ำง 3.12 เมตร สูง 7.77 เมตร หนักประมำณ 5 ตัน ถือ

เป็นจันทร์เสี ยวที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก ภำยในมัสยิดจะมีจัดแบ่งเป็นส่วนต่ำง ๆ เช่น ส่วน

ที่ปฏิบัติศำสนกิจ, พิพิธภัณฑ์, จัดแสดงนิทรรศกำร, ศิลปหัตถกรรม, ห้องประชุม ใช้

งบประมำณในกำรก่อสร้ำง 66.60 ล้ำนเหรียญดอลล่ำสหรัฐ  

จำกนั น น ำท่ำนสู่ย่ำน ทักซิม สแควร์ Taksim Square เป็นย่ำนคึกคักที่สุดในมหำนครอิสตันบูล 

และเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั งอยู่ในเขตยุโรปของนครอิสตันบูล ค ำว่ำ  

Taksim หมำยถึง กำรแบ่งแยก หรือ กำรกระจรำย ซ่ึงมีที่มำจำกในรัชสมัยของ Sultan 

Mahmud I สถำนที่แห่งนี เคยเป็นที่ตั งของอ่ำงเก็บน  ำในยุคของออตโตมันและเป็นจุดที่

สำยน  ำจำกทำงตอนเหนือถูกรวบรวมและกระจำยออกไปยังส่วนอื่น ๆ ของเมืองนอกจำกนี 

ค ำว่ำ Taksim ยังหมำยถึงรูปแบบดนตรีพิเศษในเพลงคลำสสิคของตุรกีอีกด้วย ระหว่ำงที่

เรำเดินเพลินบำงช่วงเวลำจะมีรถรำงสีแดงที่ว่ิงมำตำมรำงมีกิจกรรมพิเศษบนรถรำงได้

นักท่องเที่ยวได้เห็นกำรแสดงต่ำงบนรำงได้ตลอดเวลำนอกจำกนี  Taksim Square ยังรำย

ล้อมไปด้วยร้ำนอำหำรตุรกี, ร้ำนค้ำ, ผับ, คำเฟ่และร้ำนอำหำรจำนด่วนนำนำชำติ

มำกมำยได้แก่ Pizza Hut, Mc Donald’s, Subway และ Burger King และสินค้ำแบรนด์

เนม ชื่อดัง อื่น ๆ อีกมำกมำยให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินได้ตลอดเวลำ 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 

  น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร 

วันที่แปดของกำรเดินทำง     กรุงเทพมหำนคร 

01.55 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ TK 68 

  (ใช้เวลำในกำรบิน ประมำณ 9.20 ชัว่โมง)  

14.50 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

*** End of Service *** 

********ขอบคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร********   

     ซือ่สตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิำร คืองำนของเรำ      
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********รปูถำ่ยสถำนทีใ่ชป้ระกอบในกำรโฆษณำเทำ่นั น********   

สนใจจองทวัร ์ตดิตอ่สอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณมิ น / คณุเมย ์

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

25ธ.ค.62-01ม.ค.63 

49,900.- บำท 
พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 

9,000 บำท 
29ธ.ค.62-05ม.ค.63 

30ธ.ค.62-06ม.ค.63 

เนือ่งจำกรำคำนี เปน็รำคำโปรโมชัน่ จงึไมม่รีำคำส ำหรบัเดก็ 

เนือ่งจำกรำคำนี เปน็รำคำโปรโมชัน่ ตอ้งเดนิทำงไป-กลบั พรอ้มกรุป๊เทำ่นั น 

**รำคำอำจมกีำรปรบัขึ น – ลง ตำมรำคำน  ำมนัทีป่รบัขึ นลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเปน็จรงิที่ 

สำยกำรบนิประกำศปรบั และทีม่เีอกสำรยนืยนัเทำ่นั น (คดิ ณ วนัที ่17 ต.ค. 2562) ** 

ชั นธรุกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เริม่ตน้ทีท่ำ่นละ  98,000.- บำท 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก้ต็อ่เมือ่ทีน่ัง่ confirm เทำ่นั น) 

 

ข้อแนะน ำบำงประกำรและตอ้งแจง้ใหน้กัทอ่งเทีย่วทรำบกอ่นกำรเดนิทำง 

 ส ำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริกำรเฉพำะบำงโรงแรมเท่ำนั น กรณีเดินทำงเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 

บริษัทฯ ขอแนะน ำให้นักท่องเที่ยวเปิดห้องพัก เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมำกกว่ำ 

 กรณีเดินทำงเป็นตั๋วกรุ๊ป หำกออกตั๋วแล้ว นักท่องเที่ยวไม่สำมำรถขอคืนเงินได้ และไม่สำมำรถ

เปล่ียนวันเดินทำงได้ 

 กระเป๋ำเดินทำงเพ่ือโหลด ส ำหรับชั นท่องเที่ยว ท่ำนละ 1 ใบ (น  ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 

 กระเป๋ำถือขึ นเคร่ือง Hand Carry (น  ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)       

อตัรำคำ่บรกิำรนี รวมถงึ 

 ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นนักท่องเที่ยว สำยกำรบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น  ำหนกักระเปำ๋เดนิทำง ไม่

เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ำน) 

 ค่ำภำษีสนำมบิน, ค่ำภำษีน  ำมัน, ค่ำประกันภัยทำงอำกำศ, ค่ำภำษีประเทศตุรกี 

 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000.- บำท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอำยุเกิน 85 ปี) 

 ค่ำที่พักตลอดกำรเดินทำง (พักห้องคู่), ค่ำอำหำรทุกมื อที่ระบุในโปรแกรม, น  ำดื่มบริกำรบนรถ วัน

ละ 2 ขวด 

 ค่ำพำหนะ หรือ รถรบั-ส่ง ระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทุกแห่งตำมโปรแกรมระบุ 

 เจ้ำหน้ำที่ไกด์คนไทย อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
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อตัรำคำ่บรกิำรนี ไมร่วมถงึ 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำแฟกซ์, เคร่ืองดื่มมินิบำร์ 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) 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ัง่จำ่ย 15,000 บำท/ทำ่น (หลงักำรจองภำยใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 

งวดที ่2 :ช ำระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั  

หำกไมช่ ำระคำ่ใชจ้่ำยภำยในก ำหนด ทำงบรษิทัจะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

ธนำคำรกรงุเทพฯ     สำขำ อำคำรซลิลคิ เฮำ้ส์ เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรธนชำต      สำขำ อโศกทำวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-020067 บญัชกีระแสรำยวนั 

ธนำคำรกสกิรไทย     สำขำ สลีมคอมเพลก็ซ ์ เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรไทยพำณชิย ์    สำขำ อโศกทำวเวอร ์  เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี ำระดว้ยบตัรเครดติ   มคีำ่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรดู 

ทำงบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั งนี เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

หมำยเหตุ ท่ำนที่ต้องกำรใบเสร็จในนำมนิติบุคคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ 

มิฉะนั นทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

กรณยีกเลกิทวัร ์

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 31 วัน ไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย (สงกรำนต์-ปีใหม่ 45 วัน) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 16-30 วัน หักค่ำมัดจ ำ 10,000+ค่ำวีซ่ำ (ถ้ำมี) (สงกรำนต์-ปีใหม่ 26-44 วัน) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10-15 วัน หักค่ำมัดจ ำ 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% 

 

หมำยเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้

เดินทำงทรำบล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 20 วัน ก่อนกำรเดินทำง 
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ในกรณทีีม่ผีูเ้ดนิทำง 15-19 ทำ่น จะตอ้งเพิม่เงนิทำ่นละ 4,000.- บำท จงึสำมำรถออกเดนิทำงได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย อำทิ กำร

ล่ำช้ำของสำยกำรบิน  กำรนัดหยุดงำน  กำรประท้วง  ภัยธรรมชำติ  กำรก่อจลำจล  อุบัติเหตุ  ปัญหำ

กำรจรำจร ฯลฯ   ทั งนี จะค ำนึงและรักษำผลประโยชน์ของผู้เดินทำงไว้ให้ได้มำกที่สุด 

 เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกับบริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ  ท่ำนไม่สำมำรถที่

จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในกำรใช้บริกำรที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่ำนได้

ท ำกำรตกลง หรือ แจ้งให้ทรำบ ก่อนเดินทำง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ น หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรตรวจคนเข้ำเมือง และจะไม่คืนเงินค่ำ

ทัวร์ที่ช ำระมำแล้ว  หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง อันเนื่องจำกกำรกระท ำที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย 

หรือกำรหลบหนีเข้ำเมือง  

 ในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน  ำเงิน) เดินทำงกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่

รับผิดชอบ หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพรำะโดยปกติ

นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทำงบุคคลธรรมดำ เล่มสีเลือดหมู 

ตั๋วเครื่องบิน 

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะผู้โดยสำรจะต้องเดินทำงไป-กลับหำกท่ำนต้องกำรเล่ือนวันเดินทำงกลับ 

ท่ำนจะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงที่สำยกำรบินเรียกเก็บโดยสำยกำรบิน เป็นผู้ก ำหนดซ่ึงทำงบริษัทฯ

ไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกกำรเดินทำงถ้ำทำงบริษัทได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วผู้

เดินทำงต้องรอRefund ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั น(ในกรณีที่ตั๋วเคร่ืองบินสำมำรถท ำกำร 

Refund ได้เท่ำนั น) 

 ท่ำนที่จะออกตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหำดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอ

ค ำยืนยันว่ำทัวร์นั นๆยืนยันกำรเดินทำงแน่นอนหำกท่ำนออกตั๋วภำยในประเทศโดยไม่ได้รับกำรยืนยัน

จำกพนักงำนแล้วทัวร์นั นยกเลิกบริษัทฯไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเคร่ืองบิน

ภำยในประเทศได้ 

 เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้ว

ข้ำงต้น 

โรงแรมและห้อง 

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(Twin/Double) ในกรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่ำน / 3 

เตียง(Triple Room) ขึ นอยู่กบัข้อก ำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซ่ึงมักมี

ควำมแตกต่ำงกันซ่ึงอำจจะท ำให้ท่ำนไม่ได้ห้องพักติดกนัตำมที่ต้องกำรหรือ อำจไม่สำมำรถจัดห้องที่พัก

แบบ 3 เตียงได้ 

 โรงแรมระดับ 5 ดำว มำตรฐำนของประเทศตุรกี ไม่ใช่มำตรฐำนสำกล  

 โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ  ำ จะเป็นเพียงกำรตกแต่งห้องพักให้คล้ำยคลึงกับโรงแรมถ  ำมำกที่สุด จะไม่ใช่

โรงแรมถ  ำจรงิๆ เนื่องจำกโรงแรมถ  ำจรงิ ๆ  นั นมจี ำนวนน้อยมำก และทำงกำรท่องเที่ยวของประเทศ

ตุรกี จะไม่ให้รับในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์  

 โรงแรมหลำยแห่ง ในยุโรปจะไม่มี เค ร่ืองปรับอำกำศเนื่ อง จำกอ ยู่ในแถบที่มี อุณห ภูมิต่ ำ 

เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะให้บริกำรในช่วงฤดรู้อนเท่ำนั น 

 ในกรณีที่มีกำรจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่ำตัว บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ นเครื่องบิน 
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ส ำคญั ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นกรณุำตรวจสอบขอ้มลูเหล่ำนี   

** เนือ่งจำกมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศ ** 

หนงัสอืเดนิทำงของทำ่นตอ้งอยู่ในสภำพสมบรูณไ์มช่ ำรดุ เชน่  

1. ปกหน้ำ-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขำดจำกเล่ม 

2. หน้ำกระดำษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขำด หรือ หลุด จำกเล่ม 

3. หน้ำกระดำษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตรำประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่ำนไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

ไม่ควรประทับของสถำนี (Eki Stamp) และสถำนที่ทอ่งเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้ำพำสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทำงไมค่วรเปื่อยจำกกำรเปียกน  ำ 

5. หน้ำที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปำกกำ หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี ยงแทะ ฯลฯ 

 

 

 กรุณำงดน ำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ำใบเล็กที่จะถือขึ นเคร่ืองบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนำด

ตะไบเล็บเป็นต้น กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ำมน ำติดตัวขึ นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขำด 

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอำทิครีมโลชั่นน  ำหอมยำสีฟันเจลสเปรย์และเหล้ำเป็นต้นจะถูกท ำกำรตรวจ

อย่ำงละเอียดอีกครั งโดยจะอนุญำตให้ถือขึ นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ชิ นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ว

ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพร้อมที่จะส ำแดงต่อเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรกำรองค์กำร

กำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) 

 หำกท่ำนซื อสินค้ำปลอดภำษีจำกสนำมบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทำงเที่ยวบินจึงสำมำรถน ำ

ขึ นเคร่ืองได้และห้ำมมีร่องรอยกำรเปิดปำกถุงโดยเด็ดขำด 

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ 

รำยกำรทัวร์ที่ต้องบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศน  ำหนักของกระเป๋ำอำจถูกก ำหนดให้ต่ ำกว่ำ

มำตรฐำนได้ทั งนี ขึ นอยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระค่ำใช้จ่ำยใน

น  ำหนักส่วนที่เกนิ 

** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุครั ง กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำง

บรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเปน็หลกั ** 

*** ลกูคำ้ทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะซื อประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

กรุณำตดิตอ่ .... คณุแหมม่ / คณุเอ ๋   โทร. 02-108-8666 
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ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกัด 

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

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
   อำหำร     ไม่ทานเน้ือววั               ไม่ทานเน้ือหม ู              ไม่ทานสตัวปี์ก        ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ             

ยนืยนัรำคำ  ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด ___________  

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ     ผูจ้อง 

                            (     )

                        วนัท่ี      
       

           เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการของเรา  
     

 


