บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/1967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่า 20 ปี
(Wow Turkey 8 วัน 5 คืน TK)

บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ
เทีย่ ว อิสตันบูล-บูรซ์ า่ -อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัปปาโดเกีย-อังคาร่า
พิเศษ !! พัก โรงแรมถา้ 1 คืน ที่ คัปปาโดเกีย
สนับสนุนการเดินทาง โดย

ก้าหนดการเดินทาง
ราคา 29,900.- บาท
ราคา 31,900.- บาท

เดือน มีนาคม 2561
03-10 มี.ค. / 04-11 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 06-13 มี.ค.
07-14 มี.ค. / 08-15 มี.ค. / 11-18 มี.ค.
18-25 มี.ค. / 23-30 มี.ค.
24-31 มี.ค. / 25 มี.ค.-01 เม.ย.

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูม-ิ อิสตันบูล
18.00 น.
พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึนเครื่อง
21.35 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง )
วันทีส่ องของการเดินทาง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้าเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บนา้ ใต้ดนิ เยเรบาตัน-พระราชวัง
ทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
04.00 น.
เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้ อยแล้ว ให้
ท่านได้มีเวลา ท้าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเงิน
เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น้าท่านขึนรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร

เช้า
จากนัน
จากนัน

จากนัน

จากนัน

เที่ยง
จากนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น้าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่
ยาว 20 เมตร แต่กระนันก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทังเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง
น้าท่านชม สุเหร่าสีน้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบืองสีน้าเงินใน
การตกแต่งภายใน ซึ่งท้าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีก
อย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท้าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับ
สุเหร่าที่นครเมกกะ
น้าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of
Hagia Sophia ปัจจุบนั เป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนีเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
ภายในมีเสางามค้าที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น
น้าท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ.
532 เพื่อเป็นที่เก็บน้าส้าหรับใช้ในพระราชวัง ส้ารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
น้าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้
พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ
ให้เมืองนีเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนีขึนเป็นที่ป ระทับ
อย่างถาวร พระราชวังแห่งนีมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนือที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วย
ก้าแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้
เก็บมหาสมบัติอันล้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่ องลายครามจากจีน หยก

จากนัน

มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย
น้าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
อย่างสูงสุดทังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทังสิน 12 ปี เป็นศิลปะ
ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค้านึงถึงความสินเปลืองใด ๆ
ทังสิน ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส
Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้ว ยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้ว
เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
พักค้างคืน ที่

Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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วันสามของการเดินทาง เมืองบูรซ์ า่ -มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิง้ ตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์

เช้า
จากนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่า ร์ Bursa เป็นเมืองที่ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งห่างจากอิสตันบูล
ประมาณ 235 มีพืนที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มี
ความส้าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนียังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยัง
ตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อน้าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของ
อาณาจักรออตโตมาน ตังแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนันได้ย้ายเมืองหลวงไปตังที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้าน
เหนือของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น้าท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque
ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบืองประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด
และซั บ ซ้ อ นอย่ า งพิ ส ดาร ทั งลายรู ป วงกลม รู ป ดาว ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องศาสนาอิ ส ลาม และรู ป
เรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ทเี่ คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้
ใช้เมืองนีเป็นที่ฝังศพ และนอกจากนันยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม
เป็นจ้านวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว
หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิท์ างศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้าง
ขึนในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์
ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบืองหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้าน
ในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบืองโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนีภายในสุเหร่าแห่งนียังมีที่บรรจุศพ
ของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนีจึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของ
ประเทศตุรกี

เที่ยง
จากนัน

จากนัน

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น้าท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ตังอยู่ทางภาคตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนีค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
เป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพืนเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มี
ผู้นบั ถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเสือผ้าหลากหลายแบบ และด้วย
สีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท้าให้ตลาดแห่งนีกลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั งหนึ่งสมเด็จพระนาง
เจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย
ได้เวลาพอสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.20 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ -ช้อปปิง้ โรงงานท้าเครือ่ งหนัง-ปามุค

คาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา
อาศัยอยู่และสินพระชนม์ในบ้านหลังนี ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไ ว้ใน
หนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี
จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนั บ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชันเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระ
แม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่ น่ี บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้า
สามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชือ่ ในเรือ่ ง สุขภาพ ความร่า้ รวย และความรัก
ถัดจากก๊อกน้าเป็น ก้าแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สงิ่ ทีป่ รารถนาเป็นความจริงให้เขียน
จากนัน

ลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน
น้าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ
ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส้าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน
Temple of Hadrian สร้างขึนถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่ นของวิหารแห่งนีคืออยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์มาก จากนันปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great
Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่น่ัง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน
10 ของประชากรในยุคนัน สร้างสมัยกรีกโบราณ

เที่ยง
จากนัน

จากนัน

จากนัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น้าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสือหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทังยัง
ผลิตเสือหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซือ
สินค้าได้ตามอัธยาศัย
น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ค้าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุย
ฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึนจากธารน้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจาก
ภูเขา “คาลดากึ” ที่ตังอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึนมาเหนือผิวดิน และท้าปฏิกิริยาจับตัวแข็ง
เกาะกันเป็น ริว เป็นแอ่ง เป็นชัน ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อั น
สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท้าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988
น้าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน้าพุเกลือแร่ร้อน น้าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่
ด้านข้างของอ่างน้า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ
เมฆ หรือปุยฝ้าย น้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชันจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์
น้าแร่นมีี อุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน้ามาดื่ม
เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ
และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้

ค่้า

รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

เช้า

Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า

เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดนิ -โชว์ระบ้าหน้าท้อง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

จากนัน

ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็น
เมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็น
อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนันเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้าของประเทศ

เที่ยง

จากนัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3
ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกั ษณะภูมิประเทศสวยงามมาก
น้าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพืนดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบ

จากนัน

ภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนีมีครบเครื่องทุกอย่างทังห้องโถง ห้องนอน ห้องน้า ห้องถนอมอาหาร
ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
ให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นต้ารับพรมเปอร์เซียของโลก

จากนัน

ค่้า
จากนัน

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
น้าท่านชม “โชว์ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี
พักค้างคืน ที่ Uchisar Kaya Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
!! หมายเหตุ ในกรณีทโี่ รงแรมถา้ เต็ม จะเปลีย่ นเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

วันทีห่ กของการเดินทาง
พิพธิ ภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
05.00 น.
ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี (ทัว ร์นั่งบอลลนนีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัว ร์ ค่าขึน
บอลลูนประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่
ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบัตรที่รอมอบให้กับทุกท่าน

เช้า
จากนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์
ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อ
สร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์
เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church

เที่ยง
จากนัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปร
สภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia
เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี) แปลว่า “ดินแดนม้า พัน ธุ์ดี ”
ตังอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพืนที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ
ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถม
เป็นแผ่นดินชันใหม่ขึนมาจากนันกระแส น้า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไป
เรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็ม ไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย
ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพืนที่เรียกขานกันว่า

“ปล่องไฟนางฟ้า” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พนที
ื ม่ หัศจรรย์แห่งนีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซือ
สินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

จากนัน

น้าท่านเดินทางสู่ กรุงอังคาร่า Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง)
ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ให้ท่านได้ถ่ายภาพทะเลเกลือที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นปรากฏการความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ที่

Turist Hotel 4*

หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิง้ ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร

เช้า
จากนัน

บ่าย
จากนัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่ง
มีความสวยงามมาก ช่องแคบนีท้าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลด้า The
Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั ง

จากนัน

สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกัน
ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี
ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการน้าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาด
เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซือของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ
รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนัน

น้าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

วันที่แปดของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
01.25 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68
(ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง )
14.25 น.
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** End of Service ***

ก้าหนดการเดินทาง
ราคา 29,900.- บาท
ราคา 31,900.- บาท

เดือน มีนาคม 2561
03-10 มี.ค. / 04-11 มี.ค. / 05-12 มี.ค. / 06-13 มี.ค.
07-14 มี.ค. / 08-15 มี.ค. / 11-18 มี.ค.
18-25 มี.ค. / 23-30 มี.ค. /24-31 มี.ค. / 25 มี.ค.-01 เม.ย.

พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 5,000.- บาท
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสาหรับเด็ก
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
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ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ

95,000.- บาท (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2560) **

ข้อแนะนาบางประการและต้องแจ้งให้นกั ท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯ ขอแนะนาให้นักท่องเที่ยว
เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้อง จะสะดวกกับนักท่องเที่ยวมากกว่า
 กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด สาหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry (นา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (นา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทมี่ อี ายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
 ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่ งตามโปรแกรมระบุ
 เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็ น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็ น 7 วัน รวมเท่ากับ 21 USD)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ว้าว ต ุรกี 8 วัน (โปรโมชัน่ )
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่านละ 10,000.- บาท ภำยใน 3 วันหลังจำกทำกำรจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภำยใน 45 วันล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง

ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพฯ

สำขำ อำคำรซิลลิค เฮ้ ำส์

เลขที่ 860-0-241510

บัญชีออมทรัพย์

ธนำคำรกรุงไทย

สำขำ อำคำรซิลลิค เฮ้ ำส์

เลขที่ 968-0-091880

บัญชีออมทรัพย์

ธนำคำรกสิกรไทย

สำขำ สีลมคอมเพล็กซ์

เลขที่ 020-3-839278

บัญชีออมทรัพย์

ธนำคำรไทยพำณิชย์

สำขำอโศกทำวเวอร์

เลขที่ 234-2-012317

บัญชีออมทรัพย์
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กรณีชำระด้ วยบัตรเครดิต มีค่ำธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรูด
ทำงบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มนี โยบำยให้ ท่ำนชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรส่ วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พื่อควำมปลอดภัยในกำรชำระเงินของท่ำนเป็ นสำคัญ
หมำยเหตุ

ท่ำนทีต่ ้องกำรใบเสร็จในนำมนิตบิ ุคคล กรุ ณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์

ที่จะไม่ออกใบเสร็ จย้อนหลัง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ว้าว ต ุรกี 8 วัน (โปรโมชัน่ )


ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 50 วัน)



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปี ใหม่ 40 วัน)

หมำยเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทำงต่ ำกว่ำ 25 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทาง 15-19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท
ในกรณีที่มีผเ้ ู ดินทาง 16-24 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุด
งาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้
ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่
ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ว หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตัว๋ เครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่าง
ที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนดซึ่ งทางบริ ษทั ฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทางถ้า
ทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วผูเ้ ดินทางต้องรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา
การ Refund ได้เท่านั้น)
 ที่นงั่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตู ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg นั้นขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ช่วงระยะเวลาที่กาลังเช็คอินเท่านั้น
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 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆยืนยันการ
เดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิกบริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ Twin/Double ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่ งมักมีความแตกต่างกันซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องพัก
ติดกันตามที่ตอ้ งการหรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมจะมีค วามแตกต่ า งกัน จึ ง อาจท าให้ ห้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ยว Single, ห้อ งคู่
Twin/Double ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค
่ นละชั้น
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ นั อาจจะมีความแตกต่างกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อของและระดับ
มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ ว ยงานการท่อ งเที่ยวของประเทศตุ รกี เ ท่านั้น ไม่ส ามารถ
เปรี ยบเทียบกับระดับสากลได้

กระเป๋ำเล็กถื อติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็ นต้น กรุณำใส่
ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลวอาทิครี มโลชัน่ น้ าหอมยาสี ฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็ นต้นจะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะ
อนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิ น 10 ชิ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิ น 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อ มที่จะสาแดงต่ อ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO)
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุวนั เดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และห้ามมีร่องรอย
การเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภำระและค่ำพนักงำนยกสัมภำระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
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Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399

ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พือ่ ติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

แฟกซ์

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รำยชื่อผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ อย่ ำงถูกต้ 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
**หมายเหตุ กรุณแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้ องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื ้อวัว
ไม่ทานเนื ้อหมู
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่
รับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว

เด็ก

ไม่ทานสัตว์ปีก

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ข้ าพเจ้ า
ผู้จอง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริการ
ของเรา
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