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ใบอนญุาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
(Wow Turkey 8 วัน 5 คืน TK) 

 

บนิตรง ชลิด ์ชลิด ์ราคาโดนใจ 

เทีย่ว อสิตันบลู-บรูซ์า่-อิซเมยีร-์ปามคุคาเล-่คอนยา่-คัปปาโดเกยี-องัคารา่ 

พเิศษ !! พกั โรงแรมถ า้ 1 คนื ที ่คปัปาโดเกยี 

สนบัสนนุการเดินทาง โดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กา้หนดการเดินทาง        เดอืน มนีาคม 2561 

ราคา 29,900.- บาท  03-10 ม.ีค. / 04-11 ม.ีค. / 05-12 ม.ีค. / 06-13 ม.ีค.  

    07-14 ม.ีค. / 08-15 ม.ีค. / 11-18 ม.ีค. 

 

ราคา 31,900.- บาท  18-25 ม.ีค. / 23-30 ม.ีค.  

     24-31 ม.ีค. / 25 ม.ีค.-01 เม.ย. 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัแรกของการเดนิทาง     สนามบนิสวุรรณภมู-ิอสิตนับลู 

18.00 น. พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S  ประตู 9 สายการบิน  เตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ TK  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ นเครื่อง 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65  (บินตรง) 

  (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สเุหรา่สนี ้าเงนิ-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี-อา่งเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั-พระราชวงั

ทอปกาป-ึพระราชวงัโดลมาบาเช ่

04.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล หลงัจากผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว    ให้

ท่านได้มีเวลา ท้าภารกิจส่วนตัว หรือบางท่านที่ต้องการแลกเงิน ก็สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเงิน 

เมื่อเสร็จภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว น้าท่านขึ นรถโค้ช มุ่งหน้าสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั น น้าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่

ยาว 20 เมตร แต่กระนั นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั งเสามีงานแกะสลกัอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง  

จากนั น น้าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื องสีน ้าเงินใน

การตกแต่งภายใน ซึ่งท้าเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีก

อย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องท้าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับ

สุเหร่าที่นครเมกกะ  

จากนั น น้าท่านเดินต่อไปชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย Mosque of 

Hagia Sophia ปจัจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ 

ภายในมีเสางามค ้าที่สลกัอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น  

จากนั น น้าท่านสู่ อุโมงค์เก็บน ้าเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนยีน ในปี ค.ศ. 

532 เพื่อเป็นที่เก็บน ้าส้าหรับใช้ในพระราชวัง ส้ารองไว้ใช้ยามที่ กรุงอิสตันบูล ถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

จากนั น น้าท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้

พิชิต ภายหลงัที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ

ให้เมืองนี เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี ขึ นเป็นที่ป ระทับ

อย่างถาวร พระราชวังแห่งนี มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วย

ก้าแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวังทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้

เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก 

มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย  

จากนั น น้าท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ

อย่างสูงสุดทั งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั งสิ น 12 ปี เป็นศิลปะ

ผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค้านึงถึงความสิ นเปลืองใด ๆ 

ทั งสิ น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซ่ึงอยู่เหนอือ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส 

Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้ว

เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตัน  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

พักค้างคืน ที่     Ramada Encore Hotel 4*   หรือเทียบเท่า 
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วนัสามของการเดนิทาง    เมอืงบรูซ์า่-มสัยดิสเีขยีว-ชอ้ปปิง้ตลาดผา้ไหม-เมอืงอซิเมยีร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งห่างจากอิสตันบูล

ประมาณ 235 มีพื นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร มีประชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 ล้านคน มี

ความส้าคัญและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศและเมืองนี ยังมีชื่อเสียงทางด้านเส้นไหมเพื่อส่งออกไปยัง

ตลาดต่างๆ ประมาณ 70 เปอร์เซนต์เพื่อน้าไปทอเป็นพรมในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของ

อาณาจักรออตโตมาน ตั งแต่ปีค.ศ.1326-1362 และ จากนั นได้ย้ายเมืองหลวงไปตั งที่เอดิร์เน ที่อยู่ทางด้าน

เหนอืของกรุงคอนสแตนดิโนเปิล น้าท่านชมความงามของ มัสยิดเก่าแก่ของเมืองบูร์ซ่า Grand Mosque 

ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด 

และซับซ้อนอย่างพิสดาร ทั งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม และรูป

เรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ทีเ่คยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้

ใช้เมืองนี เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม

เป็นจ้านวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว 

หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิท์างศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหน่ึงของเมืองเบอร์ซา ถูกสร้าง

ขึ นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์

ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดานด้าน

ในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี ภายในสุเหร่าแห่งนี ยังมีที่บรรจุศพ

ของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของ

ประเทศตุรกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั น น้าท่านสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market  ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ตั งอยู่ทางภาคตะวันตก

เฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่จากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

เป็นหลกั โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเน่ืองมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มี

ผู้นบัถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเสื อผ้าหลากหลายแบบ และด้วย

สีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ท้าให้ตลาดแห่งนี กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั งหนึ่งสมเด็จพระนาง

เจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย  

จากนั น ได้เวลาพอสมควรน้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4.20 ชั่วโมง)  

ค่้า รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 

พักค้างคืน ที่    Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า    

  

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง       เมอืงอซิเมยีร-์บา้นพระแมม่าร-ีเมอืงโบราณเอฟฟซิสุ-ชอ้ปปิง้โรงงานทา้เครือ่งหนงั-ปามคุ             

คาเล ่(ปราสาทปยุฝา้ย)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมา

อาศัยอยู่และสิ นพระชนม์ในบ้านหลงันี  ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา 
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แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ใน

หนงัสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี  

จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปจัจุบนับ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระ

แม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน ้า

สามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สุขภาพ ความร่า้รวย และความรัก 

ถัดจากก๊อกน ้าเป็น ก้าแพงอธษิฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากตอ้งการให้สิง่ทีป่รารถนาเปน็ความจรงิใหเ้ขยีน

ลงในผ้าฝ้าย แล้วน้าไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน  

จากนั น น้าท่านชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ 

ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส้าคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน 

Temple of Hadrian สร้างขึ นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี คืออยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์มาก จากนั นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great 

Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 

10 ของประชากรในยุคนั น สร้างสมัยกรีกโบราณ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

จากนั น น้าท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนงัที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั งยัง

ผลิตเสื อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื อ

สินค้าได้ตามอัธยาศัย  

จากนั น น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง) ค้าว่า “ปามคุคาเล”่ ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปยุฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุย

ฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน ้าตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ นจากธารน ้าใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 

35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูง ไหลรินลงมาจาก

ภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนอื รินเอ่อล้นขึ นมาเหนอืผิวดิน และท้าปฏิกิริยาจับตัวแข็ง

เกาะกันเป็นริ ว เป็นแอ่ง เป็นชั น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน

สวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนท้าให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

จากนั น น้าท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมืองแห่งน ้าพุเกลือแร่ร้อน น้าท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่

ด้านข้างของอ่างน ้า เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน ้าตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ  

เมฆ หรือปยุฝ้าย น ้าแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ 

น ้าแร่นี มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือน้ามาด่ืม  

เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบตัิในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ 

และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน ้าพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่    Tripolis Hotel 4*   หรือเทียบเท่า   

  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง     เมอืงคอนยา่-เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงใตด้นิ-โชวร์ะบา้หนา้ทอ้ง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั น ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็น

เมืองที่ นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็น

อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 

ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลกัษณะภูมิประเทศสวยงามมาก  

จากนั น น้าท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City เกิดจากการขุดเจาะพื นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบ

ภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี มีครบเครื่องทุกอย่างทั งห้องโถง ห้องนอน ห้องน ้า ห้องถนอมอาหาร 

ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนฉุีกเฉิน ฯลฯ  

จากนั น ให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิง พิพิธภัณฑ์พรมเปอร์เซีย ต้นต้ารับพรมเปอร์เซยีของโลก 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์ 

จากนั น น้าท่านชม “โชว์ระบ้าหน้าท้อง” Belly Dance Show  ของสาวน้อยชาวตุรกี 

พักค้างคืน ที่     Uchisar Kaya Cave Hotel 5*    หรือเทียบเท่า        

!! หมายเหต ุในกรณทีีโ่รงแรมถ า้เตม็ จะเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง       พพิธิภณัฑเ์กอเรเม-่ชมเมอืงคปัปาโดเกยี-กรงุองัคารา่ 

05.00 น. ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี  (ทัวร์นั่งบอลลนนี ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์     ค่าขึ น

บอลลนูประมาณทา่นละ 200 ดอลลา่สหรฐั) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่

ที่ไม่ควรพลาด พร้อมกับประกาศนียบตัรที่รอมอบให้กับทุกท่าน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ้านวนมากเพื่อ

สร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์

เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น้าท่านชมความสวยงามของ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์แปร

สภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia  

เป็นชื่อเก่าแก่ภาษาฮิตไทต์ (ชนเผ่ารุ่นแรกๆที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี ) แปลว่า “ดินแดนม้าพันธุ์ดี” 

ตั งอยู่ทางตอนกลางของตุรกี เป็นพื นที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเออซิเยสและภูเขาไฟฮาซาน เมื่อ

ประมาณ 3 ล้านปีที่แล้ว เถ้าลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจ้านวนมหาศาลกระจายทั่วบริเวณ จนทับถม

เป็นแผ่นดินชั นใหม่ขึ นมาจากนั นกระแส น ้า ลม ฝน แดด และหิมะกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไป

เรื่อยๆนับแสนนับล้านปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่ง กรวย 

ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรงดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายจนผู้คนในพื นที่เรียกขานกันว่า 

“ปล่องไฟนางฟา้” ในปีค.ศ.1985 ยูเนสโกได้ประกาศให้พื นทีม่หศัจรรยแ์ห่งนี เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี     แวะชม โรงงานเพชร และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื อ

สินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  
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จากนั น 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    

     

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง    กรงุองัคารา่-กรงุอสิตนับลู-ลอ่งเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั-ชอ้ปปิง้ ตลาดสไปซ-์กรงุเทพมหานคร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั น เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20 ชั่วโมง)  

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

จากนั น น้าท่าน ล่องเรอืชอ่งแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่ง

มีความสวยงามมาก ช่องแคบนี ท้าหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดา้ The 

Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั ง

สองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญยิ่งในการป้องกัน

ประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปนืตั งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี   

จากนั น ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้าด้วยการน้าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาด

เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ 

รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเล่ืองชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

จากนั น น้าท่านเดินทางถึงสนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบัสู่ 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 *** 
  
 

กา้หนดการเดินทาง        เดอืน มนีาคม 2561 

ราคา 29,900.- บาท  03-10 ม.ีค. / 04-11 ม.ีค. / 05-12 ม.ีค. / 06-13 ม.ีค.  

    07-14 ม.ีค. / 08-15 ม.ีค. / 11-18 ม.ีค. 

ราคา 31,900.- บาท  18-25 ม.ีค. / 23-30 ม.ีค. /24-31 ม.ีค. / 25 ม.ีค.-01 เม.ย. 

 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิม 5,000.- บาท 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาส าหรบัเด็ก 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
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ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  95,000.- บาท (ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 7 ธ.ค. 2560) ** 

 

ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบก่อนการเดินทาง 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะน าให้นักท่องเท่ียว

เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้อง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ส าหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม) 

 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (น า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม)       
 

อตัราค่าบริการน้ีรวมถึง 

 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น า้หนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, น ้ าด่ืมบริการบนรถ วนัละ 1 ขวด 

 ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

 เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 6 วนั รวมเท่ากบั 30 USD) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 7  วนั รวมเท่ากบั  21 USD) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

การช าระเงิน งวดที1่: ส ารองทีน่ั่งมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท   ภำยใน 3 วนัหลงัจำกท ำกำรจอง 

งวดที2่: ช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภำยใน 45 วนัล่วงหนำ้ก่อนออกเดินทำง 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

ธนำคำรกรุงเทพฯ  สำขำ อำคำรซิลลคิ เฮ้ำส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ อำคำรซิลลคิ เฮ้ำส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนำคำรไทยพำณชิย์ สำขำอโศกทำวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 
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กรณชี ำระด้วยบัตรเครดิต มค่ีำธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรูด 

 

ทำงบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มนีโยบำยให้ท่ำนช ำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พื่อควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงินของท่ำนเป็นส ำคญั 

หมำยเหตุ ท่ำนทีต้่องกำรใบเสร็จในนำมนิตบุิคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายให้ทราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม วา้ว ตรุกี 8 วนั (โปรโมชัน่) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% (สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั) 
 

หมำยเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำงต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 3,000 บาท  

ในกรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทาง 16-24 ท่าน ตอ้งเพ่ิมเงินท่านละ 2,000 บาท  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การนัดหยุด
งาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไว้
ให้ไดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้  หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธ
การเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง
ท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้
ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า
การ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่ีนัง่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long Leg นั้นข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสาย
การบิน ช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัเช็คอินเท่านั้น 
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 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์นั้นๆยืนยนัการ
เดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่  Twin/Double ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียงTriple Room 
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนัซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกั
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว Single, ห้องคู่ 
Twin/Double ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้น 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนั้น อาจจะมีความแตกต่างกบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือของและระดบั
มาตรฐานของโรงแรมนั้ นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเท่ียวของประเทศตุรกีเท่านั้ น ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกบัระดบัสากลได ้

 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้ กรณุำใส่

ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่น ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ังโดยจะ

อนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละห้ามมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สมัภำระและค่ำพนกังำนยกสมัภำระ 

 ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ  20-30กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 
Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธไดห้าก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์     
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดนิทำง 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อ่ืนตามท่ีทา่นต้องการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเนือ้ววั                     ไม่ทานเนือ้หม ู               ไม่ทานสตัว์ปีก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด    ข้าพเจ้า
รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ       ผู้จอง 
               (     ) 
                              วนัท่ี       
 
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตใิช้บริการ

ของเรา 


