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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

 
 
 
 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 

 

(Hilight_Turkey _9D_TK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

บนิตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเชา้ ตะลยุเทีย่ว 

คปัปาโดเกยี แกรนดแ์คนยอนแห่งอนาโตเลยี 

ปามคุคาเล ่ธารน้า้สีขาวขั้นบันไดทีง่ดงามเหมอืนระเบยีงหิมะ 

เอเฟซสุ มหานครโรมนัโบราณ อายยุาวนานกวา่ 2,000 ป ี

ทรอย ตามรอยมหากาพยอ์เีลยีต ตื่นตามา้ไมเ้มอืงทรอย 

อสีตันบลู นครแห่ง 2 ทวปี เมอืงทีน่กัทอ่งเทีย่วนยิมไปกนัมากทีส่ดุ 

 

กา้หนดการเดนิทาง    

10-18 ก.ย. / 12-20 ก.ย. / 20-28 ก.ย. / 25 ก.ย.-3 ต.ค. 60  ราคา 30,990.- 
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 รายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัทีห่นึ่ง  กรงุเทพฯ-อสีตนับลู      

1830 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U สายการบินเตอร์กิช (Turkish 

Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบน

เครื่องบินสายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที ่TK 65 

2130 น้าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงอิสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วนัทีส่อง  อสีตนับลู-ชานคัคาเล-ทรอย-ไอวาลคิ       

0400 เดินทางถึงท่าอากาศยานอตาเติร์ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเปลี่ยนเครื่องบิน 

และรับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางสู่ชานัคคาเล (237 KM) โดยรถบัสและนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่อง

แคบดาร์ดะเนลส์จากฝั่งยุโรปไปขึ้นที่ฝั่งอนาโตเลีย  

0800 รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

จากนั้น เดินทางต่อ ชานัคคาเล เมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ ทั้งยังเป็นที่ขนถ่ายสินค้าจาก

เอเชียสู่ยุโรป ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่าย

สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบเข้าไปยังช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม น้าท่าน

ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอยที่ใช้ถ่ายท้าภาพยนตร์ฮอลีวู๊ดเรื่องทรอย   

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางไปชมเมืองทรอย ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ในอดีตผู้คนส่วนใหญ่คิด

ว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นและน้ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมือง

โบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีตว่ามีอยู่จริง ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลใกล้ๆ ปากช่องแคบดาร์ดะเนลส์ที่แยกยุโรป

กับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงได้สร้างม้าไม้จ้าลองเพื่อดึงดดูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงไหลในมหากาพย์

อีเลียต ที่เล่าว่า กษัตริย์โทรจานพระนามว่า เพรียมแห่งทรอย มีลูกชายคนหนึ่งนามว่า ปารีส โหร

ท้านายว่าลูกชายคนนี้จะสร้างความยุ่งยากให้แก่เมืองทรอยจนต้องเสียบ้านเสียเมืองในที่สุด กษัตริย์

เพรียมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้ชาวบ้านในป่าที่เขาโอลิมปิคเป็นผู้เลี้ยงไว้ เมื่อเติบโตขึ้นปารีสก็

กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม อยู่มาวันหนึ่งเทพธิดา 3 องค์ ลูกสาวของเทพซีอุส ชื่อ เฮร่า เอเธน่า 

และอโพรไดท์ ซึ่งต่างแย่งชิงความเป็นคนสวยที่สุด เพื่อจะได้รับรางวัลแอปเปิลจากเทพธิดาเอ

ริส นางทั้งสามลงมาจากวิมานและตรงเข้ามาถามปารีสว่าใครงามที่สุด เพื่อให้ปารีสเลือกตนเอง

เทพธิดาทั้งสามก็เสนอของตอบแทนให้ปารีสหากว่าเลือกตนเอง เฮร่าสัญญาว่า จะท้าให้ปารีสเป็น

จักรพรรดิแห่งยุโรปและเอเชีย เอเธน่าสัญญาว่าจะท้าให้เขาพิชิตประเทศกรีก ให้ได้ แต่อโพรไดท์

สัญญาว่าจะยกผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกให้เขา ปารีสเลือกอโพรไดท์ และผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกใน

ขณะนั้นคือ เฮเลน ซึ่งเป็นมเหสีของกษัตริย์เมเนลอส แห่งสปาร์ต้า ต่อมาปารีสเดินทางไปหาเมเนลอส

และได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเฮเลน ในจังหวะที่เมเนลอสออกจากเมืองไป ปารีสแอบพาเฮเลนหนีกลับทรอย 

เมเนลอสโกรธยกทัพตามมาหวังขยี้ทรอยให้แหลกแต่รบกัน 10 ปีก็ยังไม่แพ้ชนะ จึงคิดอุบายว่าจะยก

ทัพกลับทางเรือและทิ้งของขวัญให้แก่ทรอยชิ้นหนึ่งคือ ม้าไม้ขนาดยักษ์ ชาวทรอยหลงเชื่อลากเอา

ม้าไม้นั้นเข้าเมือง ตกกลางคืนทหารของเมเนลอสก็ลงมาจากม้าไม้แล้ว เปิดประตูเมืองและฆ่าชาว

ทรอยเสียสิ้น นั่นคืออวสานของทรอย จากนั้นเดินทางไปเมืองไอวาลิค 
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ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

เข้าที่พัก Halic Park Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  ไอวาลคิ-เพอรก์ามมั-เอเฟซสุ     

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น เดินทางไปเพอร์กามัม (65 KM) ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ทั้งด้าน

วัฒนธรรม การค้าขาย และการแพทย์ นั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปชมวิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่ขนานนาม

ถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจ้าซุส หรือเซอุส ปัจจุบันนี้เหลือ

แต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพอร์กามัมที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริเวณของซุ้มประตูเอาไว้ให้ และโรงละครเพอร์กามัม โรงละครยุค

โบราณที่ชนัที่สุดในโลก สร้างปีที่ 3 ก่อนคริสตกาล จคุนได้ถึง 10,000 คน  

จากนั้น เดินทางสู่คูซาดาซึ (182 KM) เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่ส้าคัญของพ่อค้าวานิชจากยุโรป

และแอฟริกาใต ้

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านชมเมืองโบราณเอเฟซุส เป็นเมืองเก่ามีอายุราว 2,000 ปี ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์

มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แม้ปัจจบุนัเมืองเอเฟซุสจะท้าการขุดแต่งบรูณะได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่

ว่าเมืองนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรีก-โรมันอันสุดคลาสสิก เดินไปชมโรงละครโอเดียน ตั้ง

ตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง  ดนตรีและเป็นที่ประชุมสภาเมือง... จัตุรัสโดมิเชียน มีแท่นบูชาแบบโรมัน 

รูปสลักเฮอร์คิวลีส ประตูเฮราคลีส รูปสลักไนกี เทพธิดาแห่งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... วิหาร

ฮาเดรียน สร้างขึ้นราว ค.ศ.138 ปจัจบุนัเหลือเพียงส่วนด้านหน้าของอาคารเท่านั้น แต่ด้วยองค์ประกอบ

ที่งดงาม โดยเฉพาะรูปสลักต่างๆ อาทิ รูปสลักเรื่องราวการสร้างเมืองเอเฟส รูปสลักเมดูซ่า ... ห้องน้้า

สาธารณะแบบโรมัน เป็นส้วมโล่งๆ มีแป้นถ่ายเป็นแผ่นหินเจาะรูพอเหมาะเรียงเป็นแถวติดๆ กัน และมี

ร่องรอยของห้องอบไอน้้า ลานน้้าพุเปิดคลอสร้างบรรยากาศและมีการแสดงดนตรีในห้องน้้าสาธารณะ ชาว

โรมันในยุคนั้นจึงนิยมใช้ห้องน้้าสาธารณะเป็นสถานที่พบปะพูดคุย เรื่องการบ้านการเมือง ซุบซิบนินทา บันเทิง

เริงใจ หรือใช้เป็นที่จีบกันของหนุ่มสาว... ห้องสมุดเซลซุส สร้างขึ้นในปีค.ศ.117 ภายในใช้เป็นที่เก็บม้วนหนังสือที่ท้า

จากไม้ปาไปรัสกว่า 12,000 ม้วน ห้องสมุดมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น โดดเด่นด้วยเสากรีกอันเป็นแบบ

แผนสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ส่วนฝั่งตรงข้างห้องสมุดเป็นที่ตั้งส้านักนางโลม ซึ่งมี

อุโมงค์ลับใต้ดินจากห้องสมุดเดินทะลุไปได้... สุดท้ายไฮไลท์ โรงละครเอเฟซุส  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 

ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนได้กว่า 30,000 คน เป็นโรงละครโค้ง มีลานแสดงตรงกลางล้อมรอบ
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ด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไปจนสูงลิบ ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่และยังมีการ จัดการแสดงอยู่บ้างเป็น

ครั้งคราว เพราะมีฮวงจุ้ยดทีี่หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อให้ลมธรรมชาติช่วยพัดเสียงย้อนเข้ามา  

จากนั้น ไต่ขึ้นสู่ยอดเขาไนติงเกล ชมบ้านพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่ง

สิ้นพระชนม์ การค้นพบสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างปาฏิหาริย์ทีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-

1824 แม่ชีชาวเยอรมันชื่อแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จึงเขียน

บรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปีมีการ

พยายามค้นหาบ้านแห่งนี้โดยอ้างอิงตามค้าบอกของเอเมอริช จนกระทั่งค้นพบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบัน

ที่นี่กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสักการะของทั้งชาวมุสลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 สิงหาคม ทุกปี

จะมีพิธีสวดมนตเ์พื่อระลึกถึงวนัที่พระเยซูน้าพระแม่มารีขึ้นสู่สวรรค์ 

 ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก Royal Palace Kusadasi Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ คซูาดาซ-ึปามคุคาเล 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น ไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศที่ส่งออกหนังวัตถุดิบไปยังฝั่งยุโรปเพื่อผลิตเครื่องหนัง

ให้กับแบรนด์ไฮแอนด์ ฟงักรรมวิธีการผลิตเครื่องหนงั และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อหนังคุณภาพดี 

จากนั้น เดินทางมุ่งหน้าสูป่ามุคคาเล (186 KM) เมืองในจงัหวัดเดนิซลี อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี หนึ่ง

ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันน่าทึ่งของธรรมชาติที่หาดไูม่ได้ง่ายๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย ผ่านชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามต้านานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190  ปีก่อนคริสตกาล ใกล้ๆ กับธารน้้าแร่

ร้อน ต้นธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) ฮีราโพลิสเป็นเมืองศักด์ิสิทธิ์ ศูนย์กลางทางศาสนา ปัจจุบันนี้

แม้จะเหลือเพียงซาก แต่ยังคงมีเสน่ห์  

จากนั้น ชมปราสาทปุยฝ้าย มีจดุเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่นหน้าตาเหมือนธารน้้าแข็งขั้นบันได เกิดจากน้้าแร่ร้อนที่มี

ส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึ้นจากใต้ดิน ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเนินเขาทั้งลูกมานับพันปีจน

กลายเป็นชั้นหินลดหลั่นเหมือนระเบียงหิมะ งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ. 1988 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น เข้าที่พัก Tripolis Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 

วนัทีห่า้ ปามคุคาเล-คอนยา-คปัปาโดเกยี 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 
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จากนั้น น้าท่านชมปราสาทปุยฝ้ายใต้ดิน เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ที่งดงามและน้อยคนจะรู้จัก ที่ได้ชื่อว่าปราสาทปุย

ฝ้ายใต้ดินก็เพราะมีลักษณะเหมือนกันแต่อยู่ภายในถ้้านั่นเอง  

จากนั้น เดินทางสู่คอนยา (350 KM) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก อาณาจักรแห่งแรกของชาว

เติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปีค.ศ.1071-1275 และเป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือก้าเนิดมา

จากการก่อตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน กวีชาวอัฟกานิสถานที่ท้าให้ชาวคริสต์จ้านวนไม่น้อยหัน

มานับถือศาสนาอิสลาม เหล่าสาวกของเมฟลานาจึงเชื่อกันว่าเขาคือผู้วิเศษแห่งศาสนาอิสลาม  

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่คัปปาโดเกีย (236 KM) หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.

1985 ภาพแปลกตาน่าพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ 

ภายหลังที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อราวๆ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็น

จ้านวนมาก พอเย็นตวัลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาขึ้นร่วม 150 เมตร กลายเป็นชั้นดินใหม่ กว่าจะเป็นริ้ว

คลื่น หินเป็นลอนสวยงาม หินเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้องถูกทั้งกัดกร่อนจาก

ลม ฝน หิมะ และสายน้้ามานับล้านปี... ระหว่างเดินทางผ่านเมืองอักซาไร ผ่านชมคาราวานซาไร จุดพัก

โบราณระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน เพื่อติดต่อท้าการค้าขายกันระหว่างเมือง ซึ่งเส้นทางนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น ชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง อีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ระบ้าหน้าท้องเป็นความ

บันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเต้นที่โยกย้ายเรือนกาย เอว สะโพก 

และบังคับกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างพลิ้วไหว ด้วยชุดสุดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความช้านาญและ

ประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียน 

จากนัน้ เข้าที่พัก Gold Yildirim Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก คปัปาโดเกยี-อังการา 

ส้าหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย กรุณาสอบถามรายละเอียด เนื่องจากต้องท้า

การสา้รองทีน่ัง่บอลลนูลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2-3 วัน รายการนีไ้มร่วมในคา่ทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ 

200 USD ต่อท่าน (กรุณาเช็คราคากับหัวหน้าทัวร์ก่อนช้าระเงิน) 
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ส้าหรับท่านที่ซื้อรายการบอลลูน เวลาประมาณ 0500 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทบอลลูนจะมารับที่ล๊อบบี้ของโรงแรม 

ไปยังจดุปลอ่ยบอลลนู เพื่อรอเวลาขึน้บอลลนูชมความงดงามของเมอืงที่มีลักษณะเป็นถ้้าที่เกิดจากการ

ทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็นพันๆ ปี ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง  

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น น้าท่านเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศนูย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงปี ค.ศ.9 โดยเป็น

ความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยัง

เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  ว่ากันว่ามีโบสถ์ถ้้าซ่อน

อยู่มากถึง 365 แห่งเลยทีเดียว เนื่องจากคนโบราณสร้างโบสถ์ตามจ้านวนวันในหนึ่งปี ปัจจุบัน

โบสถ์ทั้ง 365 แห่งไม่สามารถเข้าชมได้หมด ทางการเปิดให้เข้าชมเพียงบางส่วนเท่านั้น อาทิ 

โบสถ์แอปเปิล ที่มีภาพเขียนเฟรสโกสีสันฉูดฉาดในช่วงศตวรรษที่ 11 พรรณนาถึงนักบุญและ

บาทหลวง บางส่วนเล่าถึงคัมภีร์ไบเบิลและชีวิตของพระเยซู โบสถ์งู มีภาพเฟรสโกของพระเยซูที่

ในมือมีหนังสือ... 

จากนั้น ชมนครใต้ดินไคมัคลี หนึ่งในเมืองใต้ดินส้าคัญอันขึ้นชื่อแห่งคัปปาโดเจีย หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเมืองใต้ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่รู้ว่าสร้างมาหลายพันปีแล้ว และจากข้อ

สันนิษฐานถึงสาเหตุในการสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึกสงครามเป็นส้าคัญ เมืองใต้ดินที่นี่ไม่ได้ขุดลึกลง

ไปแค่ชั้นสองชั้น แต่ว่าขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกย่อยเป็นห้องต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องนอน 

ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร ห้องเก็บอาหารที่มีโพรงมีช่องเอาไว้กักเก็บอาหาร ห้องไวน์ ห้องครัว 

จนถึงห้องส้วมเลยทีเดียว และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท้า

ให้อากาศข้างในถ่ายเทได้เป็นอย่างด ีไม่อับเหม็น  

จากนั้น เข้าชม โรงงานทอพรม ดกูรรมวิธีการท้าพรมตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนออกมาเป็นผืนพรมงดงามที่น่าสนใจยิ่ง 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู ่กรุงอังการา (286 KM) เมืองหลวงของตุรกีที่ตั้งอยู่บนฝั่งทวีปเอเชีย ชาวตุรกี

จะเรยีกดินแดนฝั่งเอเชียว่าอนาโตเลีย อังการาเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากอีสตนับลู  

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น เข้าที่พัก Tourist Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

 

วนัที่เจ็ด องัการา-อสีตนับลู 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่กรุงอีสตันบูล (450 KM) จุดที่แผ่นดินเอเชียกับยุโรปมาบรรจบกัน แม้ไม่ใช้เมือง

หลวงของตุรกี แต่กลับเป็นที่ท่ีนักท่องเที่ยวพูดถึงและไถ่ถามมากที่สุด 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางต่อเข้าสู่กรุงอีสตันบูล... น้าท่านนั่ง เรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์

สวยงามสองฝั่ง ฝั่งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี้อัน

เลิศหรู ตรงกันข้ามฝั่งเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรือนไม้

ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมัน ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรัสฝั่งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมีระดับ จากนั้นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมีเสน่ห์แบบ

โบราณ เมื่อเรือลอดใต้สะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง 
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เหลือแต่เสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้้ามันของรัสเซียและ

โรมาเนียที่แล่นเข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาช่อง

แคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบ้านของตน  

จากนั้น น้าท่านสู่สไปซ์มาร์เกต ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสัน ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นก็มีสินค้า

อื่น  ๆและราคาดเูหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจากเครื่องเทศแล้ว ก็ยงัจะมี เซรามิก จาน ชาม ถ้วยชา แจกัน 

โถ เครื่องดนตรพีื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองค้า เครื่องเงิน เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึก

พวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนท์ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนม

หวานตุรกีอย่างเตอร์กิสดไีลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ 

ค่้า รับประทานอาหารในภัตตาคาร  

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก Ramada Encore Hotel หรือระดับใกล้เคียง  

 

  

 

 

 

 

 

วนัที่แปด อสีตนับลู-กรงุเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้น ไปชมพระราชวังโดลมาบาห์เช อัญมณีประดับนครอิสตันบูล ร่้าลือเป็นเสียงเดียวกันว่าหากอยากเห็น

สถานทีท่ี่เป็นตวัแทนของตะวันออกเคล้ากับตะวันตกได้ลงตวัที่สุด ต้องไปยืนมองพระราชวังแห่งนี้ สุลต่านอับ

ดุลเมซิด ผู้โปรดปรานสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบยุโรปมีบัญชาให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 13 ตกแต่งผสมผสานไปทั้งศิลปเรอเนสซองส์ รอกโคโค และบารอค มีห้องหับต่างๆ 

หลายร้อยห้อง มีห้องที่เป็นไฮไลท์ อาทิ ท้องพระโรง ห้องพักของสุลต่าน ห้องพักของเคมัล อตาเติร์ก ... 

เมื่ออยู่ในพระราชวังไม่ว่าจะเหลียวมองไปนาฬิกาเรือนไหน ทุกเรือนเข็มสั้นจะอยู่แถวเลข 9 เข็ม

ยาวชี้เลข 1 นั่นหมายถึงนาฬิกาทุกเรือนถูกตั้งไว้ที่ 09.05 น. เวลาที่อตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 

10 พฤศจิกายน 1938   

จากนั้น น้าท่านสู่จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต หรือฮิปโปโดรม สร้างในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวรุส ฮิปโป

โดรมมีบทบาทมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน ปรากฏตัวขึ้น

ครั้งแรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบ้าและเป็นที่ต้องพระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เป็นฉากใน

เหตุการณ์การจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุ่มศาสนาสีฟ้าและสีเขียวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง จุดเด่น

ที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้คือ โอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 แต่แผ่น

ทองส้าริดที่หุ้มเสาเหล่านี้อยู่ถูกขนไปยังเวนิส หลังการเข้าปล้นสะดมของละตินในปีค.ศ.1203 ม้าทองค้า 4 ตัว

เหนือประตูใหญ่วิหารเซนตม์าร์คในเวนิสก็น้าไปจากที่นี่... 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย ชมมหาวิหารเซนต์โซเฟีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 1,500 ปี 

จกัรพรรดิจสัติเนยีน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท้าการบูรณะ
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โบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีใครท้ามาก่อนในโลก 

งบประมาณไม่อั้น เซนต์โซเฟียด้ารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 

29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 และยึดเมืองหลวง

แห่งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท้าการละหมาด พร้อมทั้งบัญชาให้เปลี่ยนสถานะจาก

โบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทับภาพโมเสกอันสวยงามให้หมด  

จากนั้น ชมมัสยิดสุลต่านอาห์เมต ที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่า

วิหารเซนต์โซเฟีย สร้างในสมัยของสุลต่านอาห์เมตที่ 1 นอกจากความใหญ่โตอลังการแล้วยังประดับ

กระเบื้องอิซนิกอันเก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริเวณภายในและตามระเบียงต่างๆ จนคนทั่วไปนิยมเรียก

มัสยิดแห่งนี้ว่า มัสยิดสีฟ้า ตามสีของกระเบื้องอิซนิกอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้ยังครองความเป็นที่สุดที่

เป็นมัสยิดหนึ่งเดียวในตุรกีที่มีหอสวดมนต์มากถึงหกหอด้วยกัน การตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ด้วย

หน้าต่างทั้งหมด 260 บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสีอันวิจิตร และพื้นที่ส้าหรับละหมาดขนาด

กว้าง  

จากนั้น ชมอ่างเก็บน้้าเยเรบาทัน อุโมงค์เก็บน้้าที่ใหญ่ที่สุด เชื่อกันว่าเริ่มสร้างครั้งแรกสมัยจักรวรรดิไบ

แซนไทน์ในปีค.ศ.532 หรือช่วงกษัตริย์จัสติเนียน ซึ่งถ้าสร้างในสมัยนั้นจริงๆ ก็เท่ากับว่าอายุ

น่าจะประมาณ 1,500 ปี โดยสมัยนั้นสร้างไว้ใช้เก็บน้้าเผื่อไว้ใช้ในยามสงคราม หรือเอาไว้รับมือ

ยามเกิดภัยแล้ง จากนั้นได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น มีเสาหินอ่อนค้้ายัน 336 ต้น สูงต้นละ 9 เมตร เป็น

เสาแบบไอโอนิค คอรินเทียน และดอริค ในบรรดาเสา 300 กว่าต้นที่อยู่ภายในอุโมงค์แห่งนี้มี

เสาพิเศษอยู่ 2-3 ต้น จุดแรกคือเสาหยดน้้าตา และเสาหินที่มีฐานแกะสลักรูปศีรษะนางเมดูซ่า 

2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งวางกลับหัว อีกชิ้นวางตะแคง เพราะความเชื่อดั้งเดิมคือใครสบตานางเมดูซ่าก็จะ

กลายเป็นหินทันที ที่นี่ยังเคยเป็นฉากในหนังเจมส์บอนด์ด้วย 

1630 เดินทางไปท่าอากาศยานอตาเติร์ก เตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

2010 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที ่TK 64 น้าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เกา้  กรงุเทพฯ 

0925 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 



 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก  
เสรมิเตยีง 

เด็ก  
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

10-18 ก.ย. 60 30,990.- 30,990.- 30,990.- 8,900.- 

12-20 ก.ย. 60 30,990.- 30,990.- 30,990.- 8,900.- 

20-27 ก.ย. 60 30,990.- 30,990.- 30,990.- 8,900.- 

25 ก.ย.-2 ต.ค. 60 30,990.- 30,990.- 30,990.- 8,900.- 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง  
 ค่าท่ีพกัหอ้งคู่ ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด (0.5 Lt) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 80 USD 
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 

เอกสารในการเดินทาง และยืน่วซ่ีา 
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยืน่วซ่ีาเมื่อเข้าประเทศตุรก ีสามารถอยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั** 

 ใชห้นงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
การส ารองทีน่ั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบส ารองท่ีนัง่ และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลบัมายงับริษทั  
 แนบส าเนาหนงัสือเดินทางมาพร้อมกบัใบส ารองท่ีนัง่ 

การช าระเงิน 
 มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ทนัทีท่ีจองท่ีนัง่ 
 ช าระยอดเตม็ก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ 
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ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์    สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 

 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการช าระเงินของท่านเป็นส าคัญ 

 
หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 
การเปลีย่นแปลงและการยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ ไม่ริบเงินมัดจ า 
 แจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ ริบเงินมัดจ า 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 25 วนัท าการ หักค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าธรรมเนียม 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนัท าการ ไม่คืนเงินทั้งหมด 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขอืน่ๆ 
 เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาส าหรับเด็ก  
 กรุ๊ปยนืยนัการเดินทางตามราคาท่ีระบุ เม่ือมีผูเ้ดินทางครบ 25 ท่าน ข้ึนไป 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ไม่ครบตามท่ี

ก าหนดไว ้
 อตัราค่าบริการคิดค านวนจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ธรรมเนียมเช้ือเพลิง ค่าประกนัวินาศภยั ภาษีสนามบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัเดินทาง 

 สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาโดยปริยาย หากมีการยืน่วซ่ีาแลว้ไม่มีการคืนในทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบหาก

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
 หากท่านถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
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 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน 
อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ  ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทั 

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวนั 
โปรแกรมอาจตอ้งปรับเปล่ียน 

 ในระหวา่งท่องเท่ียวน้ีหากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่จะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได ้

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้
 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทั เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัไดช้ าระให้กบับริษทัตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอ
คืนเงินไม่ได ้

 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัก่อน เพื่อยืนยนัว่าทวัร์ยืนยนัการเดินทางได ้
หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าทวัร์เป็นส าคัญ 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

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

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้     ลงช่ือ       ผูจ้อง 
               (     ) 
                        วนัท่ี       
 
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการ
ของเรา 


