
 

แกรนดต์รุเคยี 10 วนั 7 คนื พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทกุคนื 

กำหนดการเดนิทาง 3-12 ก.ย. / 6-15 ก.ย. / 17-26 ก.ย. 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล  

20:00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน เตอร์กิสแอร์ไลน์ 

(TK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน

ขึ้นเครื่อง 

23:00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) ประเทศตุรเคีย โดยสายการบิน

เตอร์กิส แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี TK69 

วันท่ีสอง อิสตันบูล -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 



   

 

05:15 น. ( เว ล า ท้ อ ง ถิ่ น )  ถึ ง  ส น า ม บิ น เมื อ ง อิ ส ตั น บู ล  (SABIHAGOKCEN 

INTERNATIONAL AIRPORT) หลังผ่านพิธีตรวจการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ..... 

นำท่านถ่ายรูป (ด้านนอก) ฮิปโปโดรม (HIPPODROME)จัตุรัสท่ีแต่เดิมในยุค

โบราณถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนเทียมและใช้เป็นลานกว้าง

สำหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปัจจุบันลานแข่งน้ีไม่ได้ถูกใช้งานเหมือนเช่นเดิม

อีกแล้ว เหลือเพียงร่องรอยจากอดีตท่ีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น “เสา

โอเบลิสก์แห่งกษัตริย์เธโอโดเชียส” (THEODOSIUS OBELISK) เป็นเสาทรง

สี่เหล่ียมฐานกว้างแล้วค่อยเรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมเสาโบราณต้นท่ี  2 

เรียกกันท่ัวไปว่า “เสางู” (BRONZE SERPENTINE COLUUMN) เป็นเสา

บรอนซ์ท่ีแกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตัวพันเกี่ยวกันไปมา ได้รับการยอมรับว่าเป็น

เสาแบบกรีกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ีมีเหลืออยู่ในอิสตันบูลทุกวันน้ี เคยถูกประดับอยู่ท่ี

วิหารเมืองเดลฟี ประเทศกรีซ และถูกสร้างขึ้นเมื่อ 479 ปีก่อนคริสต์กาลในครั้ง

ท่ีรบชนะเปอร์ เซีย เสา ท่ี  3 มีชื่อว่า  “เสาคอนสแตนติน ” (Column of 

Constantine) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 เม่ือครั้งเริ่มสร้างน้ันเป็นเสาบรอนซ์ 

แต่ในช่วงสงครามครูเสดได้ถูกศัตรูหลอมหลอกเอาบรอนซ์ไปจนหมด ปัจจุบัน

นักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปชมจึงมีโอกาสได้เห็นเสาคอนสแตนตินหลงเหลือเป็นเพียง

แค่เสาปูนเท่าน้ัน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  .....นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส

ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีทำให้เส้นทางน้ีมี

ความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วย

เรือลำใหญ่ 2 ชั้น เปิดพ้ืนท่ีกว้างบนดาดฟ้า

เรื อ ให้ นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ส า ม า ร ถ เดิ น ช ม

บรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสน้ีคือจุดแบ่งอิสตันบู

ลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลดำ (THE 

BLACK SEA) และทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA) เป็นจุดสิ้นสุดของ

ขอบเขตเอเชียและยุโรปท่ีบรรจบกัน มีความกว้างต่างกันไป บางจุดกว้าง 500 

เมตร ในขณะท่ีบางจุดกว้างถึง 3 กิโลเมตร และมีความยาวประมาณ 32 

กิโลเมตร ได้อิ่มวิวอิ่มบรรยากาศของสองฝั่งช่องแคบและพระราชวังโดลมา

บาเชท่ี่ตั้งอยู่ริมน้ำในอีกมุมหน่ึงซ่ึงสวยสง่าน่าชม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 



   

 

ท่ีพัก  GOLDEN WAY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-พระราชวังทอปกาปึ-ชานัคคาเล่ 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ถ่ายรูป (ด้านนอก) สุเหร่าสีน้ำเงิน 

(BLUE MOSQUE)ปัจจุบันถือเป็นอีกหน่ึง

สัญลักษณ์ของอิสตันบูล เป็นมัสยิดท่ีถูก

สร้างขึ้นอย่างย่ิงใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 

2152 และสร้าง เสร็จในปี  พ .ศ. 2159 

ภายนอกจะมองเห็นโดมสีฟ้าตั้งอยู่โดดเด่นอันเป็นท่ีมาของชื่อ “BLUE 

MOSQUE” ส่วนภายในก็จะประดับตกแต่งด้วยกระเบ้ืองอิซนิคตามผนังและ

กำแพงโดยรอบเป็นลวดลายต่างๆ และแน่นอนว่ากระเบ้ืองท้ังหมดน้ีเป็นสีฟ้า 

และสีฟ้าท้ังข้างนอกข้างในของมัสยิดแห่งน้ียังเข้ากันดีกับบรรยากาศของ

ชายฝั่งทะเลท่ีอยู่ทางเบ้ืองหลังจากสุเหร่าสีน้ำเงิน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น ำ ท่ า น  ถ่ า ย รู ป  ( ด้ า น น อ ก )  พ ร ะ ร า ช วั ง ท อ ป ก า ปึ  

(TOPKAPISARAYI)พระราชวังเก่าแก่และเป็นสถานท่ีชื่อดังของอิสตันบูลอีก

แห่งหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวจะต้องแวะชม และรับรองว่าจะไม่ผิดหวังในความ

สวยงาม ล้ำค่า และอลังการมาก พระราชวังทอปกาปึมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นท่ีประทับขององค์สุลต่านมายาวนานหลายองค์ 

ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2021 โดยคำบัญชา

ของ “สุลต่านเมห์เมตท่ี 2” แห่งอาณาจักร

ออตโตมัน หรือสมญานามท่ีท่านได้รับคือ 

“สุลต่ าน เมห์ เมต ผู้ พิ ชิ ต ” ปั จจุ บั น ได้ ถู ก

เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้

โบราณของราชสำนักตุรกีท่ีน่าชมมาก จะแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือจะมี

พ้ืนท่ีของพระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นใน และมีพ้ืนท่ีท่ีเคยใช้เป็นฮาเร็มของ

สุลต่าน เม่ือย่างก้าวเข้าสู่พระราชวังจากชั้นนอกและชั้นในจะได้เห็นการตกแต่ง

พระราชวังท่ีวิจิตรอลังการอย่างมาก จุดท่ีน่าสนใจมากคือ ท้องพระคลังท่ีใช้

เป็นท่ีเก็บทรัพย์สมบัติมีค่าท้ังหลาย โดยเฉพาะ กริชแห่งทอปกาปิ (Topkapi 

Dagger) ท่ีงดงามตั้งแต่ส่วนของปลอกสวมท่ีประดับด้วยอัญมณี ไข่มุกและ

ทองคำ ส่วนบนด้ามกริชน้ันประดับด้วยมรกตงดงาม นอกเหนือจากความ



   

 

สวยงามของอัญมณีและเครื่องประดับท้ังหลาย นักท่องเท่ียวจะได้ชมเครื่อง

โลหะโบราณ เครื่องป้ันดินเผาและเครื่องกระเบ้ืองอีกมากมาย  

นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มารา

และทะเลอีเจียน ในอดีตชานัคคาเลเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือ 

เพราะเป็นอีกจุดท่ีเชื่อมต่อเอเชียกับยุโรปเข้าด้วยกัน 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  TROIA TUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่  ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-อัซเคลปิออน-อิซเมียร์ 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าแก่ในตำนานแห่งน้ีหลังจากท่ีกลายเป็นอดีตมาหลาย

ศตวรรษ ก็ ได้ ถู กค้ นพ บ พ .ศ . 2413 “ไฮ น์ริช  ช ลีมานน์ ” (Heinrich 

Schliemann) นักโบราณคดีชาวเยอรมันได้เป็นผู้บุกเบิกขุดพบซากเมือง

โบราณขึ้นซ่ึงก็คือเมืองทรอยน่ีเอง เป็นซากเมืองโบราณท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเลอิ

เจียนตอนบน และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกี ใกล้กันมีช่องแคบ 

“ดาร์ดาแนลล์” (Dardanelles) และ “คาบสมุทรกัลลิโปลี” (Gallipoli) จาก

น้ันไฮน์ริชก็ใช้เวลา 20 ปีถัดมาในการขุดค้นเพ่ิมเติมและศึกษาความเป็นมาของ

ซากเมืองแห่งน้ี จนพบว่าทรอยน้ันแบ่งออกเป็น 9 ยุค นับตั้งแต่เม่ือ 3 ,000 ปี

ก่อนคริสต์กาล ไล่มาจนถึง พ.ศ. 943 และท้ังหมดน้ีได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ

ให้โฮเมอร์สร้างสรรค์ผลงานการเขียนท่ีโด่งดังก้องโลกอย่างมหากาพย์อิเลียด

และโอดิสซีย์ ชม(ด้านนอก)ม้าไม้เมืองทรอยฉบับท่ีใช้ถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด 

(WOODEN HORSE OF TROY)หน่ึงในกลยุทธ์ทางการทหารท่ีชาญฉลาด 

และเป็นเหตุให้เมืองทรอยพ่ายแพ้แก่กรีก จึงกลายเป็นเรื่องราวท่ีโจทย์จันท์และ

โด่งดังไปท่ัวโลก และกลายเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของเมืองทรอยตั้งแต่น้ันเป็น

ต้นมา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นำท่านเข้าชมอัซเคลปิออน (ASKLEPION) ท่ีในอดีตน้ันเคยเป็นศูนย์กลาง

ทางการแพทย์ท่ีย่ิงใหญ่  ตัววิหารน้ันได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เม่ือ 400 ปีก่อน

คริสตกาล เพ่ือถวายแด่เทพอัซเคลปิออส เทพแห่งการรักษาเมืองน้ี ยังเป็น

เมืองศูนย์กลางของการแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในขณะน้ัน และยังเป็นโรงเรียนสอน

เกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก ปัจจุบันเราจะยังได้เห็นร่องรอยความย่ิงใหญ่

ในอดีตได้ …นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก เมืองอิชเมียร์(IZMIR)  

ท่ีพัก   BLANCA HOTELหรือเทียบเท่า 



   

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันท่ีห้า เมืองโบราณเอฟิซุส-ร้านเสื้อหนัง-ปามุคคาเล่ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS)ท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองโบราณ

และเป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักร

โรมัน เมืองเอฟิซุสถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุค

ก่อนคริสต์กาลเสียอีก และก็ดำเนินมา

พร้อมกับยุครุ่งเรืองของชนชาติกรีก ตรง

กับยุคโรมันสมัยของ “จักรพรรดิออกุสตุส 

ซีซาร์” (AUGUSTUS CAESAR) เป็นศูนย์กลางทางการค้าการเงินของเอเซีย

ตั้งแต่หลังจาก พ.ศ. 900 เป็นต้นมา ปัจจุบันน้ีแม้จะผ่านมานานกว่า 2,000 ปี

แล้วแต่เอฟิซุสก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองโบราณท่ีมีการบำรุงรักษาได้ดี

ท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก สิ่งท่ีมีให้เราได้ชมกันจึงเป็นความย่ิงใหญ่ของซากเมือง

โบราณ โรงละครเก่าแก่ท่ีจุผู้ชมได้มากถึง 

25,000 คน เทียบได้ เป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยุคน้ัน แม้จะเริ่มกร่อนไปบ้างแต่

เท่าท่ีเหลือก็ยังดูแข็งแกร่ง และในโอกาส

พิเศษต่างๆ ก็อาจมีการจัดแสดงแสงสีเสียง

บ้างในโรงละครแห่งน้ี บริเวณอื่นๆ ยังมีโรง

อาบน้ำโบราณแบบตุรกีแท้ แท่นบูชาเทพเจ้า มี ห้องสมุดเซลซุสท่ีสร้างโดย

กงสุ ล  “ทิ เบ เรีย ส  จู เลี ยส อ ค วิล า ” (JULIUS AQUILA) เ พ่ื อ อุ ทิ ศ แด่

นายกเทศมนตรีซ่ึงเป็นพ่อของท่านกงสุล และยังได้บรรจุศพของผู้เป็นพ่อไว้ใต้

ห้องสมุดแห่งน้ี แต่มาถูกทำลายท้ังตัวอาคารและหนังสือจากข้าศึกศัตรู มีการ

ประสบภัยจากแผ่นดินไหวบ้าง เสียหายไปมากแต่ก็ยังยืดหยัดเคียงคู่กาลเวลา

มา ได้ ไม่ ห่ า งกั น นั ก มี  วิ ห ารแห่ ง จั ก รพ รรดิ เฮ เด รี ยน  (TEMPLE OF 

HADRIAN)ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งพระองค์คืออีกหน่ึง

จักรพรรดิผู้ย่ิงใหญ่ของโรมัน วิหารแห่งน้ีเม่ือเทียบกับอายุแล้วต้องบอกว่ายัง

อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์มาก และยังถูกออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะเสาโค

รินเธียนท้ัง 4 ต้นท่ีอยู่ทางด้านหน้าวิหาร โครงประตูหน้ามีจั่วหินโค้งแกะสลัก

ลวดลายสวยงามน่ามอง   

นำท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูงประเทศตุรกีถือเป็นประเทศ

หน่ึงท่ีขึ้นชื่อในด้านเครื่องหนัง และมีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหนังคุณภาพสูง



   

 

ออกมาได้อย่างดี ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้นเครื่องหน่ังกันได้ตามอัธยาศัย 

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระเป๋า เสื้อโค้ช และอีกมากมาย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE)ในอดีตปามุคคาเล่เคยเป็น

ท่ีตั้งของนครเฮียราโปลิส (HIERAPOLIS)และท่ีตั้งของลานหินปูนขนาดมหึมา 

ชมปราสาทปุยฝ้ายสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินซ่ึงมี

ส่วนประกอบของแคลซียมออกไซด์และมีอุณภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสได้

ไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากิ” แล้วแร่ธาตุ

เกิดการตกตะกอนทำปฏิกิริยาจับตัวกัน

เป็นก้อนแข็งลดหล่ันเป็นชั้นเป็นแอ่งเป็น

ลานต่างกันไป แต่กลับกลายเป็นเหมือน

ประติมากรรมจากฝีมือธรรมชาติ สวยงาม

แปลกตาจนในท่ีสุดปามุคคาเลก็ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเม่ือในปี พ.ศ. 2531 คำว่า “ปา

มุคคาเล่ ในภาษาตุรกีน้ันหมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เพราะบางส่วนบางมุม

ของก้อนแคลเซียมก็มีรูปร่างคล้ายก้อนเมฆหรือก้อนหิมะตามแต่จะจินตนาการ 

ส่วนบางจุดก็จะเป็นแอ่งรองรับน้ำแร่อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียสท่ี

ชาวตุรกี นิยมนำไปอาบและดื่ มกิน เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ ท่ีมี

สรรพคุณในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ โรค

ไตและโรคไขข้ออักเสบ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่ีพัก   TRIPOLIS HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไลน์-คัปปาโดเกีย-ชมระบำหน้าท้อง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA)เมืองท่ีย่ิงใหญ่ไม่แพ้เมืองใดเพราะมี

ตำแหน่งเป็นถึงอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรอนาโตเลียในอดีต เมืองคอนยา

เจริญรุ่งเรืองมากในสมัย สุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาทความรุ่งเรืองน้ีทำให้เกิด

การก่อสร้างอาคารและวิหารต่างๆ มากมาย และส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างเหล่าน้ีก็

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียและไบแซนเทียมตามท่ีได้รับอิทธิพล

เข้ า ม า ใน เว ล า น้ั น ช ม ท่ า น ถ่ า ย รู ป ด้ า น น อ ก ค า ร า ว า น ส ไล น์  

(CARAVANSERAI)ซ่ึงเป็นจุดพักแรมของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน หรือ

เรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรงแรมข้างทางของคนเดินทางในยุคนั้น หากมองจากมุมสูง



   

 

จะเห็นเป็นเหมือนรั้วกำแพงล้อมเป็นกรอบสี่เหล่ียมอยู่กลางทุ่งกว้าง ตรงกลาง

ของกรอบจะเป็นพ้ืนท่ีโล่งหรืออาจจะมีบ่อน้ำธรรมชาติ และมีส่วนท่ีเป็นหลังคา

สามารถบังแดดฝนและลมหนาวได้ นักเดินทางท่ีมาพร้อมกองคาราวานม้าและ

อูฐมักแวะพักแรมในช่วงค่ำ จนรุ่งเช้าก็จะออกเดินทางต่อ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)เมืองมรดกโลกจากการ

การันตีโดยยูเนสโก และยังเป็นเมืองท่ีอุดมไป

ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ เพราะ

ตั้งอยู่ระหว่างทะเลและภูเขา ด้วยรูปลักษณ์

ของคัปปาโดเกียท่ีดูแปลกไม่เหมือนใคร ทำให้มี

คำถามเกิดขึ้นเสมอว่า เหตุใดคัปปาโดเกียจึงมี

ลักษณะเช่นน้ี เพราะแม้แต่ผู้ท่ีค้นพบคับปาโดเกียคนแรกอย่าง “ฮาลี คานา

โซส” ก็ยังสงสัยในรูปทรงประหลาดของดินแดนแห่งน้ีพ้ืนท่ีท่ีเป็นคัปปาโดเกีย

อย่างท่ีเห็นทุกวันน้ีเม่ือกว่า 3 ล้านปีก่อนหลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ

อย่างรุนแรง ก็ได้ผลักดันลาวาออกมาเป็นจำนวนมาก และทับถมท้ังเถ้าถ่าน

หนาบางคละกันไปจนเกิดเป็นแผ่นดินใหม่ขึ้น จากน้ันก็ถูกแดด ฝน ลม หิมะกัด

เซาะทีละเล็กละน้อย ระยะเวลา 3 ล้านปีธรรมชาติจึงสร้างสรรค์ความแปลก

ให้แก่โลกแบบคาดไม่ถึง คัปปาโดเกียจึงกลายเป็นเหมือนดินแดนพิศวงท่ีเต็มไป

ด้วยแท่งหินเป็นรูปทรงกระบอกบ้าง รูปกรวยคว่ำบ้าง บางชิ้นเป็นเหมือนปล่อง

หรือโดมสูงท่ีคนสามารถเข้าไปอยู่ด้านในได้ และมีอยู่มากมายเหมือนเป็นเมือง

ในเทพนิยาย จนชาวพ้ืนเมืองพากันเรียกคัปปาโดเกียในอีกชื่อหน่ึงว่า ปล่องไฟ

นางฟ้า(FAIRY CHIMNEY) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านชมระบำหน้าท้องกิจกรรมท่ีควรได้สัมผัสและอย่าพลาดให้ตัวเองต้อง

เสียดายในภายหลัง เพราะน่ีคือกิจกรรมพิเศษท่ีบ่งบอกถึงเอกลักษณ์สำคัญ

ของชาวตุรกีมาตั้งแต่อดีต และนักท่องเท่ียวก็มักรอคอยท่ีจะได้ชม โดย

เฉพาะไฮไลท์ของการแสดงก็ต้องเป็น “ระบำหน้าท้อง” (Belly Dance) ท่ีชวน

ตื่นตาตื่นใจและรู้สึกสนุกคึกคักไปกับผู้แสดงด้วย นักแสดงเหล่าน้ีถือว่าเป็น

ยอดฝีมือ หากโชคดีกว่าน้ันคุณจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมแต่อาจถูกเชิญให้ขึ้นบนเวที

ไปร่วมสนุกกับนักแสดงเหล่าน้ีด้วยก็ได้ ฉะน้ันนอกจากจะสนุกแล้วก็ยังจะได้

ประสบการณ์ดีๆ และความประทับใจกลับบ้านอีกด้วย 

ท่ีพัก  MUSTAFA HOTELหรือเทียบเท่า 



   

 

วันท่ีเจ็ด คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินคาร์ตัค-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-โรงงานพรม-อัง

คาร่า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สำหรับท่านท่ีสนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล็

อบบ้ี โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทบอลลูนรอรับท่าน เพ่ือนำ

ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาด กับการน่ัง

บอลลูนชมวิวสวยๆ ของเมืองคัปปาโดเกียจาก

ด้านบนพร้อมรับประกาศนียบัตรท่ีมอบให้กับทุกท่าน 

(ทัวร์น่ังบอลลูนน้ีเป็นทัวร์พิเศษ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณ

ท่านละ 250ดอลล่าร์สหรัฐ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) 

นำท่านเข้าชมถ้ำใต้ดินคาร์ตัด (CARDAK UNDERGROUND CITY) เกิด

จากการขุดเจาะพ้ืนดินสมัยก่อนตอนเกิดสงคราม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น ำ ท่ า น ช ม  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล า ง แจ้ ง เก อ เร เม่  (GOREME OPEN AIR 

MUSEUM)ท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง พ.ศ. 552 

เพราะฉะน้ันท่ีน่ีจะมีสิ่งก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับ

ศ า ส น า ค ริ ส ต์ อ ยู่ ม า ก ก ว่ า เมื อ ง อื่ น ๆ 

อย่างเช่น โบสถ์เซนต์บาร์บาราท่ีถือได้ว่าเป็น

โบส ถ์ เก่ า แก่ ท่ี ส ร้ างขึ้ น ใน ยุคแรกๆ ท่ี มี

ภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนบนผนังและเพดาน

โบสถ์ แต่เพราะเสลาท่ียาวนานทำให้สีของภาพจืดจางลงไปมากแล้ว และ 

“โบสถ์แอปเปิล” ท่ีอยู่ใกล้กัน หากอยากเห็นภาพเขียนแนวเฟรสโกโทนท่ีสีสัน

จัดจ้านมากกว่าในโบสถ์เซนต์บาร์บาราก็ให้มาท่ีน่ี  ซ่ึงส่วนมากเป็นภาพท่ีแสดง

ถึงพระประวัติของพระเยซู และท่ีได้ชื่อเรียกว่าโบสถ์แอปเปิลก็เพราะด้านหน้า

ของโบสถ์มีต้นแอปเปิลอยู่น่ันเอง รวมท้ังท่ี “โบสถ์มังกร” หรือท่ีชาวพ้ืนเมือง

เรียกว่า “YilaniKilise” ก็จะมีความน่าสนใจอยู่ท่ีภาพวาดการต่อสู้ของนักรบ

ในยุคนั้น 

นำท่านชมโรงงานทอพรมผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ท่ีมีลวดลายท่ีสวย

และประณีต ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสิ้นค้าและของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย  

 นำท่านเดินทางสู่โรงงานเครื่องประดับ(JEWELLY FACTORY)เพ่ือให้ท่านได้

ชมการสาธิตกรรมวิธีการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีคุณภาพและชื่อเสียงโด่ง

อิสระให้ท่านเลือกซ้ือได้ตามอัธยาศัย 



   

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังคาร่า (ANKARA)เมืองหลวงของประเทศตุรกี และ

เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอิสตันบูล เป็นศูนย์กลางของท้ังคมนาคม 

เศรษฐกจิ และการศึกษาของประเทศอีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก   SERGAH HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ีแปด อังคาร่า-อิสตันบูล-สไปซ์มาร์เก็ต 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิสตันบูล (ISTANBUL) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระช้อปป้ิงท่ี สไปซ์มาร์เก็ต (SPICE MARKET) ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงท่ีใหญ่

เป็นอันดับสองรองจากตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และก็ก่อตั้งมานานตั้งแต่ พ.ศ. 

2203 สินค้าท่ีมีจำหน่ายในตลาดแห่งน้ีก็ตรงตามชื่อน่ันคือกลุ่มเครื่องเทศท่ี

แทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรียงกันเป็นแถวแล้วบรรจุผงเครื่องเทศไว้จนเต็ม 

เครื่องเทศแต่ละชนิดก็มีสีสันแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่จึงมักเป็นคนพ้ืนท่ีท่ีจะมา

ซ้ือนำไปปรุงอาหาร และยังมีสินค้ากลุ่มธัญพืชท้ังหลาย โดยเฉพาะตระกูลถั่ว

ของตุรกีจะเป็นท่ีขึ้นชื่อมากในตลาดเครื่องเทศยังมีผลไม้ท้ังสดและแห้ง น้ำผึ้ง

แท้ น้ำมันหอมระเหย สมุนไพร ชาท้องถิ่นชั้นดี  และท่ีน่าลองชิมสำหรับ

นักท่องเท่ียวก็คือขนมพ้ืนเมืองของตุรกีแท้ๆ ตรงตามต้นตำรับก็หาได้ไม่ยากใน

ตลาดแห่งน้ี และยังมีราคาถูกอีกด้วย 

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 

ท่ีพัก  GOLDEN WAY หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเก้า อิสตันบูล-แกรนด์บาซ่า-ประเทศไทย 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระกับการเดินเล่นชมเมืองแบบสบายๆ …อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าท่ีแก

รนด์บาร์ซ่า ตามอธัยาศัย…จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล …. 

20:00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

วันท่ีสิบ ประเทศไทย 

01:45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดย เท่ียวบินท่ี TK68 

15:25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความ

ประทับใจ 

**--------------------------------------------------------** 

หมายเหต ุ บริษัทฯขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงราคา 



   

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

3-12 ก.ย. / 6-15 ก.ย. / 17-26 ก.ย. 35,000.- 9,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคา

ของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง *** 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมาย 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 4 ดาว 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6.  ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป)  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 

1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000.- บาทต่อท่าน 

8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาทต่อท่าน 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็

สญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 



   

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการ

อนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

จริง  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระ

ค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจาก

ทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสาย

การบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริ ษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ัง น้ีขึ้นอ ยู่กับดุลพิ นิจของสายการบินและบริษัท

ต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า

และค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 



   

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 

ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระ

ผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำ

กรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณี น้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ท้ังหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ

ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าใน



   

 

แต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ

ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้

ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ี

ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม 

ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่

ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

ท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุรา

บนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจ

ผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วน

ใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 

ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน

เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 



   

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

ก่อนซ้ือทัวร์ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขาย

ก่อนเพ่ือขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการ

ยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรม

อาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน

ข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ 

โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน 

เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง

ผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม



   

 

ความจำเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอ

สงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ให้ทางบรษิทั เป็นผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


