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

 
 
 

ใบอนุญาตธุรกจิน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 

            (Hilight_Turkey _8D5N_TK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 

บนิตรงดว้ย Turkish Airlines ถงึเชา้ ตะลยุเทีย่ว !!! 
พเิศษ มไีวไฟ ใชบ้นรถบสั 

 
คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย 

ปามคุคาเล่ ธารน้า้สีขาวขั้นบันไดทีง่ดงามเหมอืนระเบยีงหิมะ 

เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ป ี

ทรอย ตามรอยมหากาพย์อเีลียต ตื่นตาม้าไมเ้มอืงทรอย 

อสิตันบลู นครแห่ง 2 ทวีป เมอืงทีน่ักทอ่งเที่ยวนิยมไปกันมากที่สุด 

ก ำหนดกำรเดินทำง   10 - 17 ส.ค.   / 1 - 8 ก.ย. , 22-  29 ก.ย.  รำคำ 37,900.-  
     12 - 19  ต.ค. / 20-27  ต.ค.    รำคำ 39,900.- 
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รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 

วันทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-อีสตันบลู      

1830 นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว S สายการบินเตอร์กิส 

(Turkish Airlines- TK) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับ

บัตรที่น่ังบนเครื่องบิน 

2130 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 65 น้าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตันบูล เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน 

วันทีส่อง อีสตันบลู-ไคเซอร์รี-่คัปปาโดเกีย       

0400 เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก  ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

เปลี่ยนเคร่ืองบิน  

0640 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 2018 น้าท่านเหิรฟ้าสูไ่คเซอร์รี่  

0805 เดินทางถึง ท่าอากาศยานไคเซอร์รี่ รับกระเปา๋สัมภาระ 

จากน้ัน เดินทางสู่ คัปปาโดเกีย หนึ่งในมรดกโลกที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1985 ภาพ

แปลกตาน่าพิศวงทุกภาพที่ปรากฏ ท่านอาจแทบไม่เชื่อว่านี่คือฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ ภายหลัง

ที่ภูเขาไฟระเบิดขึ้นเมื่อราวๆ 2 ล้านปีที่ผ่านมา ก็มีลาวาและเถ้าถ่านพวยพุ่งออกมาเป็นจ้านวน

มาก พอเย็นตัวลงก็กลบแผ่นดินเดิมหนาขึ้นร่วม 150 เมตร กลายเป็นชั้นดินใหม่ กว่าจะเป็นริ้ว

คลื่น หินเป็นลอนสวยงาม หินเป็นแท่ง ปล่องไฟ กรวย หินรูปเห็ด รูปเจดีย์ ก็ต้องถูกทั้งกัดกร่อน

จากลม ฝน หิมะ และสายน้้ามานับล้านปี ซึ่งท่านจะเริ่มมองเห็นวิวสองข้างประปรายเมื่อเริ่มเข้า

สู่คัปปาโดเกยี  

จากน้ัน น้าท่านไปชม หมู่บ้านของชาวพื้นเมือง ในแถบนี้ ที่บ้านช่องของผู้คนสร้างไปตามหินผา บาง

บ้านก็ดัดแปลงมาจากถ้้าซะเลย แบ่งเป็นสัดส่วนห้องรับแขก มีพรมปูเอาไว้นั่งจิบชากาแฟ... 

จากน้ันน้าท่านสู่หมู่บ้านอวานอส หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเรื่องเครื่องป้ันดินเผาและงานเซรามิก 

เนื่องจากมีแม่น้้าที่มีดินตะกอนแดงไหลผ่าน ชาวบ้านเลยน้าดินมาลองป้ันใช้เป็นอุปกรณ์

เครื่องใช้ในครัวเรือน ต่อมาก็ป้ันขายกันมาจนถึงทุกวันนี้ ให้ท่านได้ชมโชว์ป้ันหม้อ ทดลองป้ัน

เองได้ด้วย และเดินชมสินค้าที่มีท้ังของใช้ในครัวเรือน ของประดับตกแต่งบ้านและของที่ระลึก  

จากน้ัน น้าท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงปี ค.ศ.9 

โดยเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาโดยการขุดถ้้าเป็นจ้านวนมากเพื่อสร้าง

โบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ว่ากัน

ว่ามีโบสถ์ถ้้าซ่อนอยู่มากถึง 365 แห่งเลยทีเดียว เนื่องจากคนโบราณสร้างโบสถ์ตามจ้านวน

วันในหนึ่งปี ปัจจุบันโบสถ์ทั้ง 365 แห่งไม่สามารถเข้าชมได้หมด ทางการเปิดให้เข้าชมเพียง

บางส่วนเท่าน้ัน อาทิ โบสถ์แอปเปิล ที่มีภาพเขียนเฟรสโกสีสันฉูดฉาดในช่วงศตวรรษที่ 11 

พรรณนาถึงนักบุญและบาทหลวง บางส่วนเล่าถึงคัมภีร์ไบเบิลและชีวิตของพระเยซู โบสถ์งู 

มีภาพเฟรสโกของพระเยซูที่ในมือมีหนังสือ... 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย ชมนครใต้ด ินไคมัคลี หนึ ่งในเมืองใต้ด ินส้าคัญอันขึ ้นชื ่อแห่งคัปปาโดเจีย หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเมืองใต้ดินเกิดขึ้นได้ อย่างไร แต่รู้ว่าสร้างมาหลาย

พันปีแล้ว และจากข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุในการสร้างว่าเพื่อเหตุผลทางการศึกสงครามเป็นส้าคัญ 
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เมืองใต้ดินที่นี่ไม่ได้ขุดลึกลงไปแค่ชั้นสองชั้น แต่ว่าขุดลึกไปหลายชั้น และมีการแยกย่อยเป็นห้อง

ต่างๆ มากมาย อาทิ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน่ังเล่น ห้องอาหาร ห้องเก็บอาหารที่มีโพรงมีช่อง

เอาไว้กักเก็บอาหาร ห้องไวน์ ห้องครัว จนถึงห้องส้วมเลยทีเดียว และด้วยการออกแบบที่ดี มี

ทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ท้าให้อากาศข้างในถ่ายเทได้เป็นอย่างดี ไม่อับ

เหม็น  

จากน้ัน เข้าชมโรงงานทอพรม ดูกรรมวิธีการท้าพรมตั้งแต่ขึ้นตอนแรกจนออกมาเป็นผืนพรมงดงามที่

น่าสนใจยิ่ง  

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน ชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง อีกหนึ่งโปรแกรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ระบ้าหน้าท้องเป็น

ความบันเทิงเริงใจที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปี เป็นการเต้นที่โยกย้ายเรือนกาย เอว 

สะโพก และบังคับกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างพลิ้วไหว ด้วยชุดสุดหวาบหวิว นักเต้นก็มีความช้านาญ

และประสบการณ์อย่างมาก ถือเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งของพวกอาหรับและประเทศในแถบเมดิ

เตอร์เรเนียน 

จากน้ัน เข้าที่พัก Avrasya Hotel หรอืระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่าม คัปปาโดเกยี-คอนยาปา-มคุคาเล      

ส้าหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย กรุณาสอบถามรายละเอียด เนื่องจากต้อง

ท้าการส้ารองที่นั่งบอลลูนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน รายการนี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูน

ประมาณ 200 USD ต่อท่าน  (กรุณาเช็คราคากับหัวหน้าทัวร์ก่อนช้าระเงิน) 

ส้าหรับท่านที่ซื้อรายการบอลลูน เวลาประมาณ 0500 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทบอลลูนจะมารับที่ล๊อบบี้ของ

โรงแรม ไปยังจุดปล่อยบอลลูน เพื่อรอเวลาขึ้นบอลลูนชมความงดงามของเมืองที่มีลักษณะเป็น

ถ้้าที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็นพันๆ ปี ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง  

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่ คอนยา (242 KM) อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก อาณาจักรแห่งแรกของ

ชาวเติร์กบนแผ่นดินตุรกี ในช่วงปีค.ศ. 1071-1275 และเป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือ

ก้าเนิดมาจากการก่อตั้งของเมฟลานา เยลาเลดิน กวีชาวอัฟกานิสถานที่ท้าให้ชาวคริสต์

จ้านวนไม่น้อยหันมานับถือศาสนาอิสลาม  เหล่าสาวกของเมฟลานาจึงเชื่อกันว่าเขาคือ

ผู้วิเศษแห่งศาสนาอิสลาม ระหว่างเดินทางผ่านเมืองอักซาไร ผ่านชม คาราวานซาไร จุดพัก

โบราณระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน เพื่อติดต่อท้าการค้าขายกันระหว่างเมือง ซึ่งเส้นทาง

นี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 



 

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 

บ่าย ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น

ผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม ท่านเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนา

อิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลาม

ท้าสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟ

ลาน่า เจลาเลดดิน อาจารย์ทางปรัชญาประจ้าราชส้านักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็น

หอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานส้าหรับ

ผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย  

จากน้ัน เดินทางมุ่งหน้าสู่ปามุคคาเล (405 KM) เมืองในจังหวัดเดนิซลี อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี 

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันน่าทึ่งของธรรมชาติที่หาดูไม่ได้

ง่ายๆ 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เข้าที่พัก Pam Thermal Hotel หรอืระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่ ปามุคคาเล-คูซาดาซ ึ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน ผ่านชมนครโบราณฮีราโพลีส ตามต้านานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว 190  ปีก่อนคริสตกาล ใกล้ๆ กับธาร

น้้าแร่ร้อน ต้นธารแห่งปามุคคาเล (ในปัจจุบัน) ฮีราโพลิสเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์กลางทางศาสนา 

ปัจจุบันนี้แม้จะเหลือเพียงซาก แต่ยังคงมีเสน่ห์ และชมปราสาทปุยฝ้าย มีจุดเด่นที่หน้าผาสีขาวขุ่น

หน้าตาเหมือนธารน้้าแข็งข้ันบันได เกิดจากน้้าแร่ร้อนที่มีส่วนผสมของแคลเซียมออกไซด์ผุดขึ้น

จากใต้ดิน ตกตะกอนเป็นหินปูนห่มเนินเขาทั้งลูกมานับพันปีจนกลายเป็นชั้นหินลดหลั่นเหมือน

ระเบียงหิมะ งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและชาติในปีค.ศ. 1988 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่คูซาดาซึ (183 KM) เมืองท่าในอดีต เป็นจุดส่งถ่ายสินค้าที่ส้าคัญของพ่อค้าวานิชจาก

ยุโรปและแอฟริกาใต้ น้าท่านชม เมืองโบราณเอเฟซุส เป็นเมืองเก่ามีอายุราว 2,000 ปี ถือว่า

เป็นเมืองเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แม้ปัจจุบันเมืองเอเฟซุสจะท้าการขุดแต่ง

บูรณะได้แค่เพียง 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเมืองนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งอารยธรรมกรีก-

โรมันอันสุดคลาสสิก เดินไปชม โรงละครโอเดียน ตั้งตระหง่านโดดเด่น ในอดีตใช้แสดง  ดนตรีและ

เป็นที่ประชุมสภาเมือง... จัตุรัสโดมเิชยีน มีแท่นบูชาแบบโรมัน รูปสลักเฮอร์คิวลีส ประตูเฮราคลีส รูป

สลักไนกี เทพธิดาแห่งชัยชนะ... ถนนคูเรตีส ถนนหลักกลางเมือง... วิหารฮาเดรยีน สร้างขึ้นราว ค.ศ.

138 ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนด้านหน้าของอาคารเท่าน้ัน แต่ด้วยองค์ประกอบที่งดงาม โดยเฉพาะ

รูปสลักต่างๆ อาทิ รูปสลักเรื่องราวการสร้างเมืองเอเฟส รูปสลักเมดูซ่า ... ห้องน้้าสาธารณะแบบ
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โรมัน เป็นส้วมโล่งๆ มีแป้นถ่ายเป็นแผ่นหินเจาะรูพอเหมาะเรียงเป็นแถวติดๆ กัน และมี

ร่องรอยของห้องอบไอน้้า ลานน้้าพุเปิดคลอสร้างบรรยากาศและมีการแสดงดนตรีในห้องน้้า

สาธารณะ ชาวโรมันในยุคน้ันจึงนิยมใช้ห้องน้้าสาธารณะเป็นสถานทีพ่บปะพูดคุย เรื่องการบ้านการเมือง 

ซุบซิบนินทา บันเทิงเริงใจ หรือใช้เป็นที่จีบกันของหนุ่มสาว... ห้องสมุดเซลซุส สร้างขึ้นในปีค.ศ.117 ภายในใช้

เป็นที่เก็บม้วนหนังสือที่ท้าจากไม้ปาไปรัสกว่า 12,000 ม้วน ห้องสมุดมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น โดด

เด่นด้วยเสากรีกอันเป็นแบบแผนสวยงามตามสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ส่วนฝั่งตรงข้าง

ห้องสมุดเป็นที่ตั้งส้านักนางโลม ซึ่งมีอุโมงค์ลับใต้ดินจากห้องสมุดเดินทะลุไปได้. . . สุดท้าย

ไฮไลท์ โรงละครเอเฟซุส  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโรงละครโบราณในตุรกี จุคนได้กว่า 30,000 

คน เป็นโรงละครโค้ง มีลานแสดงตรงกลางล้อมรอบด้วยที ่นั ่งชมไล่ระดับขึ ้นไปจนสูงลิบ 

ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่และยังมีการจัดการแสดงอยู่บ้างเป็นครั้งคราว เพราะมีฮวงจุ้ยดีที่หัน

หน้าออกสู่ทะเลเพื่อให้ลมธรรมชาติช่วยพัดเสียงย้อนเข้ามา จากนั้นไต่ขึ้นสู่ยอดเขาไนติงเกล ชมบ้าน

พระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่กระทั่งสิ้นพระชนม์ การค้นพบ

สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างปาฏิหาริย์ทีเดียว โดยเมื่อช่วงประมาณปีค.ศ.1774-1824 แม่ชีชาว

เยอรมันชื่อแอนน์ แคเทอรีน เอเมอริช เกิดนิมิตเห็นภาพบ้านพระแม่มารี จึงเขียนบรรยาย

สถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตัวเอง นับจากนั้นหลายปีมีการพยายาม

ค้นหาบ้านแห่งนี้โดยอ้างอิงตามค้าบอกของเอเมอริช จนกระท่ังค้นพบในปีค.ศ.1891 ปัจจุบันที่นี่

กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสักการะของท้ังชาวมุสลิมและคริสเตียน โดยวันที่ 15 สิงหาคม ทุก

ปีจะมีพิธสีวดมนต์เพ่ือระลึกถึงวันที่พระเยซูน้าพระแม่มารีขึ้นสู่สวรรค์  

จากน้ัน ไปชมโรงงานผลิตเครื่องหนัง ตุรกีเป็นประเทศท่ีส่งออกหนังวัตถุดิบไปยังฝั่งยุโรปเพื่อผลิตเครื่อง

หนังให้กับแบรนด์ไฮแอนด์ ฟังกรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อหนัง

คุณภาพด ี

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เข้าสู่ที่พัก Grand Belish Hotel หรอืระดับใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่้า คูซาดาซ-ึเพอร์กามัม-ทรอย-ชานัคคาเล 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางไป เพอร์กามัม (193 KM) ศูนย์กลางอารยธรรมเฮโลนิสติกในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ทั้ง

ด้านวัฒนธรรม การค้าขาย และการแพทย์ นั่งเคเบิลคาร์ ขึ้นไปชม วิหารอะโครโปลิส ซึ่งเป็นที่

ขนานนามถึงประหนึ่งดั่งดินแดนในสรวงสวรรค์ ด้านในจะเป็นบริเวณวิหารเทพเจ้าซุส หรือเซอุส 

ปัจจุบันนี้เหลือแต่ส่วนฐานเท่าน้ัน แท่นบูชาถูกน้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพอร์กามัมที่กรุง
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เบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน วิหารทราจัน ที่เหลือบริเวณของซุ้มประตูเอาไว้ให้ และโรงละครเพอร์

กามัม โรงละครยคุโบราณท่ีชันที่สดุในโลก สร้างปีท่ี 3 ก่อนคริสตกาล จุคนได้ถึง 10,000 คน 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

บ่าย เดินทางไปยัง เมืองทรอย (216 KM) ที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต สร้างขึ้นเมื่อ 4,000 ปีมาแล้ว ในอดีต

ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นนิยายที่แต่งขึ้นและน้ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษที่ 19 ได้มีการ

ขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เป็นเมืองทรอยในอดีตว่ามีอยู่จริง ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลใกล้ๆ ปากช่อง

แคบดาร์ดะเนลส์ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน ตุรกีจึงได้สร้างม้าไม้จ้าลองเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกที่หลงไหลในมหากาพย์อีเลียต ที่เล่าว่า กษัตริย์โทรจานพระนามว่า เพรียม

แห่งทรอย มีลูกชายคนหนึ่งนามว่า ปารีส โหรท้านายว่าลูกชายคนนี้จะสร้างความยุ่งยากให้แก่

เมืองทรอยจนต้องเสียบ้านเสียเมืองในที่สุด กษัตริย์เพรียมก็เลยเอาลูกของตนเองไปให้ชาวบ้าน

ในป่าท่ีเขาโอลิมปิคเป็นผู้เลี้ยงไว้ เมื่อเติบโตขึ้นปารีสก็กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม อยู่มาวันหนึ่ง

เทพธิดา 3 องค์ ลูกสาวของเทพซีอุส ชื่อ เฮร่า เอเธน่า และอโพรไดท์ ซึ่งต่างแย่งชิงความ

เป็นคนสวยที่สุด เพื่อจะได้รับรางวัลแอปเปิลจากเทพธิดาเอริส นางทั้งสามลงมาจากวิมาน

และตรงเข้ามาถามปารีสว่าใครงามที่สุด เพื่อให้ปารีสเลือกตนเองเทพธิดาทั้งสามก็เสนอของ

ตอบแทนให้ปารีสหากว่าเลือกตนเอง เฮร่าสัญญาว่า จะท้าให้ปารีสเป็นจักรพรรดิแห่งยุโรปและ

เอเชีย เอเธน่าสัญญาว่าจะท้าให้เขาพิชิตประเทศกรีกให้ได้ แต่อโพรไดท์สัญญาว่าจะยกผู้หญิงที่

สวยที่สุดในโลกให้เขา ปารีสเลือกอโพรไดท์ และผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในขณะนั้นคือ เฮ

เลน ซึ่งเป็นมเหสีของกษัตริย์เมเนลอส แห่งสปาร์ต้า ต่อมาปารีสเดินทางไปหาเมเนลอสและได้มี

โอกาสใกล้ชิดกับเฮเลน ในจังหวะที่เมเนลอสออกจากเมืองไป ปารีสแอบพาเฮเลนหนีกลับทรอย 

เมเนลอสโกรธยกทัพตามมาหวังขยี้ทรอยให้แหลกแต่รบกัน 10 ปีก็ยังไม่แพ้ชนะ จึงคิดอุบายว่าจะ

ยกทัพกลับทางเรือและทิ้งของขวัญให้แก่ทรอยชิ้นหนึ่งคือ ม้าไม้ขนาดยักษ์ ชาวทรอยหลงเชื่อ

ลากเอาม้าไม้นั้นเข้าเมือง ตกกลางคืนทหารของเมเนลอสก็ลงมาจากม้าไม้แล้วเปิดประตู

เมืองและฆ่าชาวทรอยเสียสิ้น นั่นคืออวสานของทรอย.. . น้าท่าน  ถ่ายรูปกับม้าไม้ตาม

ต้านาน  

จากน้ัน เดินทางสู่ ชานัคคาเล เมืองศูนย์กลางการค้า และชุมทางการเดินรถ ท้ังยังเป็นที่ขนถ่ายสินค้าจาก

เอเชียสู่ยุโรป ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ชานัคคาเลเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี เมื่อฝ่าย

สัมพันธมิตรต้องการรุกคืบเข้าไปยังช่องแคบดาร์ดะเนลส์เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงคราม 

ค่้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เข้าสู่ที่พัก Kolin Hotel หรอืระดับใกล้เคียง 
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วันทีห่ก ชานัคคาเล-อสีตันบลู 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน เดินทางสู่กรุงอีสตันบูล (237 KM) น่ังเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์จากฝั่งอนาโตเลียไป

ขึ้นที่ฝั่งยุโรป กรุงอิสตันบูล เป็นเมืองที่ผึ่งตัวคลุมอยู่บน 2 ทวีป ผสมผสานท้ังวัฒนธรรม

ตะวันตกและตะวันออกจนเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ผิดแผกจากเมืองไหนๆ ในโลก มีอดีตที่โดดเด่น 

เป็นฐานที่มั่นของนครคอนสแตนติโนเปิลอันเกรียงไกร อาณาจักรโรมันตะวันออกอันยิ่งใหญ่ถูก

สถาปนาขึ้นที่นี่ อาณาจักรไบแซนไทน์ก็รุ่งเรืองและเสื่อมลงที่นี่เช่นกัน เรื่อยมาจนถึงอาณาจักร

ออตโตมันที่รุ่งโรจน์ไม่แพ้จักรวรรดิไหน 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารไทย 

บ่าย ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช อัญมณีประดับนครอิสตันบูล ร่้าลือเป็นเสียงเดียวกันว่าหากอยากเห็น

สถานที่ที่เป็นตัวแทนของตะวันออกเคล้ากับตะวันตกได้ลงตัวที่สุด ต้องไปยืนมองพระราชวังแห่งนี้ 

สุลต่านอับดุลเมซิด ผู้โปรดปรานสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบยุโรปมีบัญชาให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ตกแต่งผสมผสานไปทั้งศิลปเรอเนสซองส์ รอกโคโค และบารอค มี

ห้องหับต่างๆ หลายร้อยห้อง มีห้องที่เป็นไฮไลท์ อาทิ ท้องพระโรง ห้องพักของสุลต่าน ห้องพัก

ของเคมัล อตาเติร์ก ... เมื่ออยู่ในพระราชวังไม่ว่าจะเหลียวมองไปนาฬิกาเรือนไหน ทุกเรือน

เข็มสั้นจะอยู่แถวเลข 9 เข็มยาวชี้เลข 1 น่ันหมายถึงนาฬิกาทุกเรือนถูกตั้งไว้ที่ 09.05 น. เวลา

ที่อตาเติร์กถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1938 และนั่ง เรือล่องช่องแคบบอส

ฟอรัส  เพลิด เพลินกับทิวทัศน์สวยงามสองฝั่ง ฝั ่งยุโรป- ผ่านพระราชวังโดลบามาเช 

โรงแรมชีราอาน โรงแรมเคมปินสกี้อันเลิศหรู ตรงกันข้ามฝั่งเอเชียจะเป็นย่านเรียกว่า เฟ

ติ อาห์เมต ปาซา ยาลี เรียงรายไปด้วยเรือนไม้ฤดูร้อน และสถานทูตต่างชาติในยุคออตโตมัน 

ผ่านไปใต้สะพานบอสฟอรัสฝั่งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน ท้ังหอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมี

ระดับ จากน้ันเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ เมื่อเรือลอดใต้สะพาน

ลอดช่องแคบแห่งที่สอง-สะพานฟาติห์ เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวูด

เรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้้ามันของรัสเซียและโรมาเนียที่แล่น

เข้าออกช่องแคบบอสฟอรัสและดาร์ดะเนลส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาช่องแคบตุรกี

เป็นกุญแจปิดล็อกประตูหลังบ้านของตน  

จากน้ัน น้าท่านสู่สไปซ์มาร์เกต ร้านรวงเต็มไปด้วยสีสัน ตลาดนี้จะขายเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากน้ันก็มี

สินค้าอื่นๆ และราคาดูเหมือนจะย่อมเยาว์ นอกจากเครื่องเทศแล้ว ก็ยังจะมี เซรามิก จาน ชาม 

ถ้วยชา แจกัน โถ เครื่องดนตรีพื้นเมือง โคมไฟ เครื่องดูดบารากู่ ทองค้า  เครื่องเงิน 

เครื่องประดับต่างๆ ของที่ระลึกพวกพวงกุญแจ กระเบื้องเพนท์ติดผนัง ของกินเล่นอย่างชา 

กาแฟ ถั่วแมคคาดาเมีย พิตาชิโอ ขนมหวานตุรกีอย่างเตอร์กิสดีไลท์ ตาปีศาจ เครื่องรางสุดฮิต ฯลฯ 

ค่้า รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

จากน้ัน เข้าสู่ที่พัก Ramada Encore Hotel หรอืระดับใกล้เคียง 
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วันทีเ่จ็ด อสีตันบลู-กรงุเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากน้ัน ชมพระราชวังทอปคาปิ สร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิตแห่งอาณาจักรออตโตมัน 

สร้างขึ้นบนจุด  ที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัส โกลเด้นฮอร์น และทะเลมาร์มาราได้

อย่างชัดเจน พระราชวังแห่งนี้ในอดีตเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงค์ออตโตมันหลายพระองค์ 

ก่อนจะเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1924 ...ชมห้องท้องพระคลังซึ่งถือเป็นไฮไลท์ส้าคัญ จัดแบ่ง

ออกเป็นสามห้อง คือ ห้องแรก เก็บพวกเสื้อผ้าชุดโบราณของกษัตริย์ และอาวุธโบราณที่สวยงาม ห้อง

ที่สอง เก็บพวกเครื่องประดับ สร้อย ก้าไล ต่างหู และเพชรนิลจินดา มีดาวเด่นเป็นกริชที่ด้ามประดับ

ด้วยมรกตเม็ดโตสามเม็ด ฝักท้าด้วยทองค้าประดับเพชร ตรงกลางฝังอัญมณีและไข่มุก ห้องที่

สาม จัดแสดงเครื่องประดับ เพชรพลอย ชิ้นที่น่าสนใจคือ เพชรของช่างท้าช้อน ขนาด 86 กะรัต 

เจียระไนเป็นรูปกุหลาบ 49 เหลี่ย 

เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน 

บ่าย ชมมหาวิหารเซนต์โซเฟีย หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่สร้างมายาวนานเกือบ 1,500 

ปี จักรพรรดิจัสติเนียน แห่งอาณาจักรไบแซนไทน์ทรงพระบัญชาให้สองสถาปนิกแห่งยุคท้า

การบูรณะโบสถ์หลังเก่า โดยออกแบบและปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีใครท้ามา

ก่อนในโลก งบประมาณไม่อ้ัน เซนต์โซเฟียด้ารงสถานะเป็นโบสถ์คริสต์มากว่า 900 ปี ก่อนจะ

มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อ 29 พฤษภาคม ค.ศ.1453 เมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกตีแตกโดยสุลต่านเมห์เมต

ที่ 2 และยึดเมืองหลวงแห่งไบแซนไทน์ได้ ก็ทรงเสด็จไปยังเซนต์โซเฟียเพื่อท้าการละหมาด พร้อมท้ัง

บัญชาให้เปลี่ยนสถานะจากโบสถ์คริสต์เป็นมัดยิดของชาวมุสลิม โดยให้ฉาบปูนปิดทับภาพ

โมเสกอันสวยงามให้หมด  

จากน้ัน ชมมัสยิดสุลต่านอาห์เมต ที่มีแรงบันดาลใจมาจากการต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาด

ใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟีย สร้างในสมัยของสุลต่านอาห์เมตที่ 1 นอกจากความใหญ่โตอลังการ

แล้วยังประดับกระเบื้องอิซนิกอันเก่าแก่กว่า 21,000 แผ่น บริเวณภายในและตามระเบียงต่างๆ จน

คนท่ัวไปนิยมเรียกมัสยิดแห่งนี้ว่า มัสยิดสีฟ้า ตามสีของกระเบื้องอิซนิกอันเลื่องชื่อ และนอกจากนี้

ยังครองความเป็นที่สุดที่เป็นมัสยิดหนึ่งเดียวในตุรกีที่มีหอสวดมนต์มากถึงหกหอด้วยกัน การ

ตกแต่งภายในก็ดูยิ่งใหญ่ด้วยหน้าต่างท้ังหมด 260 บาน สลับสล้างด้วยหน้าต่างกระจกสีอันวิจิตร 

และพื้นที่ส้าหรับละหมาดขนาดกว้าง และจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต หรือฮิปโปโดรม สร้างในสมัย

จักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวรุส ฮิปโปโดรมมีบทบาทมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ ธีโอโดรา 

ชายาของจักรพรรดิจัสติเนียน ปรากฏตัวขึ้นคร้ังแรกที่ฮิปโปโดรมในฐานะนางระบ้าและเป็นที่ต้อง

พระทัยของจักรพรรดิในทันที และที่นี่ก็เป็นฉากในเหตุการณ์การจลาจลเพื่อชัยชนะของกลุ่มศาสนาสี
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ฟ้าและสีเขียวที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง จุดเด่นที่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้คือ โอบีลิสก์

ฟาโรห์ธุตโมส เสางู และเสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 แต่แผ่นทองส้าริดที่หุ้มเสาเหล่านี้อยู่ถูกขนไป

ยังเวนิส หลังการเข้าปล้นสะดมของละตินในปีค.ศ.1203 ม้าทองค้า 4 ตัวเหนือประตูใหญ่วิหารเซนต์มาร์ค

ในเวนิสก็น้าไปจากท่ีนี.่.. 

ค่้า รับประทานอาหารในภัตตาคาร 

2030 เดินทางไปท่าอากาศยานอตาเติร์ก 

วันทีแ่ปด กรงุเทพฯ 

0155 สายการบินเตอร์กิช เที่ยวบินที่ TK 68 น้าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบิน 

1450 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก  
เสรมิเตยีง 

เด็ก  
ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

10-17 ส.ค. 60 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 

1-8 ก.ย. 60 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 

22-29 ก.ย. 60 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,900.- 

12-19 ต.ค. 60 39,900.- 38,900.- 37,900.- 8,900.- 

20-27 ต.ค. 60 39,900.- 38,900.- 37,900.- 8,900.- 

 

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

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ค่ำทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ำนละ 35 USD 
 ค่ำทปิหัวหน้ำทัวร์คนไทย ท่ำนละ 24 USD 
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
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 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมในภายหลงั 

 
เอกสำรในกำรเดินทำง และยื่นวีซ่ำ 
**หนังสือเดินทำงไทยไม่ต้องยืน่วซ่ีำเม่ือเข้ำประเทศตุรก ีสำมำรถอยู่ได้ไม่เกนิ 30 วนั** 

 ใชห้นงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัถึงประเทศไทย 
กำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรอกรายละเอียดในใบส ารองท่ีนัง่ และส่งอีเมลหรือแฟกซ์กลบัมายงับริษทั  
 แนบส าเนาหนงัสือเดินทางมาพร้อมกบัใบส ารองท่ีนัง่ 

กำรช ำระเงิน 
 มดัจ า ท่ำนละ 20,000 บำท ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง 
 ช าระยอดเตม็ก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ 

 
ช่ือบญัชี  บริษทั เอฟวนิีว 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 

กรณีช ำระด้วยบัตรเครดิต มีค่ำธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรูด 
 

กำรเปลีย่นแปลงและกำรยกเลกิ 
 แจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัเดินทางอย่ำงน้อย 45 วนัท ำกำร ไม่ริบเงินมัดจ ำ 
 แจง้ล่วงหนา้ก่อนวนัเดินทางอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร ริบเงินมัดจ ำ 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 25 วนัท ำกำร หักค่ำตั๋วเคร่ืองบินและค่ำธรรมเนียม 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางภำยใน 20 วนัท ำกำร ไม่คนืเงินทั้งหมด 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขอืน่ๆ   
 เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาส าหรับเดก็  
 กรุ๊ปยนืยนัการเดินทางตามราคาท่ีระบุ เม่ือมีผูเ้ดินทางครบ 20 ท่ำน ข้ึนไป 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ไม่ครบ

ตามท่ีก าหนดไว ้
 อตัราค่าบริการคิดค านวนจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ธรรมเนียมเช้ือเพลิง ค่าประกนัวินาศภยั ภาษี
สนามบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัเดินทาง 
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 สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยปริยาย หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ไม่มีการคืนในทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ บริษทัสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ

หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
 หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใด  ๆในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน 

อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ  ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของบริษทั 
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชัว่โมง หากมีการเสียเวลาระหว่างวนั 

โปรแกรมอาจตอ้งปรับเปล่ียน 
 ในระหว่างท่องเท่ียวน้ีหากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้
 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทั เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัไดช้ าระให้กบับริษทัตวัแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้
ท่านจะขอคืนเงินไม่ได ้

 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ ฯลฯ กรุณาแจง้บริษทัก่อน เพื่อยนืยนัว่าทวัร์ยนืยนัการเดินทาง
ได ้หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายนั้น
ได ้

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรทัวร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้ำทวัร์เป็นส ำคญั 
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Attn : คณุ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง     
ช่ือผู้ติดต่อ     โทร    แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พ่ือติดตอ่รับเอกสาร            
              
            
จ านวนผู้ เดินทางทัง้หมด     คน  (ผู้ใหญ่    ทา่น /  เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี  ทา่น) 
จ านวนห้องพกัท่ีใช้ทัง้หมด    ห้อง     (ห้องพกัคู่  ห้องพกัเด่ียว       ห้องพกั 3 เตียง  ) 
 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อ่ืนตามท่ีท่านต้องการ อาทิเช่น 
       อาหาร    ไม่ทานเนือ้ววั                     ไม่ทานเนือ้หม ู               ไมท่านสตัว์ปีก        ทานมงัสาวิรัต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              
 
 
ยืนยันราคา      ผู้ใหญ่    เด็ก   คา่ตัว๋เพิ่ม / ลด       
ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว         ลงช่ือ      ผู้จอง 

                            (     )  
                             วนัที ่       
 เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตใิช้บริการ

ของเรา 


