
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T U R K E Y  

 อิสตันบลู (ISTANBUL) ❖ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ❖ ฮิปโปโดรม ❖ สุเหร่าสีน้ำเงิน ❖ 

พระราชวังทอปกาปี    อังการา (ANKARA) ❖ เมืองหลวงประเทศตุรก ี 

 คัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA)❖นครใต้ดินคาร์ดัค❖พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่❖หุบเขาพา

ซาแบค    ปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) ❖ ปราสาทปุยฝ้าย ❖ เมอืงโรมันเฮยีราโพลิส 

 คูซาดาซี (KUSADASI) ❖ บ้านพระแม่มารี ❖ เมอืงโบราณเอฟฟิซุส 

เดินทางโดยสายการบิน MAHAN AIR (W5) 



 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน) – สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี)                           

(-/-/-) 

06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 

8 เคาน์เตอร์ M  สายการบินมาฮานแอร์ (W5) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง. 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 

050  

14.25 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)  จากนั้นรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศ

ตุรกี 

17.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 114  



19.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล (Istanbul Airport) สนามบินใหม่ที่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี  

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาประเทศตุรกีช้า

กว่าประเทศไทย 4-5 ชั่วโมง) 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย  

  ที่พัก PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง อิสตันบูล(ประเทศตุรกี) – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวัง

ทอปกาปี – เมืองอังการา (B/-/D)                                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 **สำหรบัการเขา้ชมสเุหรา่และจำเปน็ตอ้งถอดรองเทา้กอ่นเขา้ชมข้อกำหนด โปรดแตง่กายดว้ยชดุสภุาพ  ** 

สภุาพสตร ี  :ควรสวมกางเกงขายาวคลมุขอ้เทา้ เสือ้แขนยาวคลมุขอ้มอื มดิชดิไมร่ดัรูปและเตรยีมผา้สำหรบัคลมุ

ศรีษะ  

👳 สภุาพบรุษุ   :ควรสวมกางเกงขายาวและเสือ้แขนยาว ไมร่ดัรปู  🧕 

☞ ชม  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque Of Hagia Sophia)  หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์

ฮายาโซฟีอา หรือฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museumสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค 7  ใน 1 

กลาง ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ พระเจ้าจักรพรรดิคอนส

แตนตินเป็นผู้สร้าง ใช้เวลาสร้าง 17 ปี ปัจจุบันเป็นที ่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิมและ

กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง.  

 

 



 ☞ ชม   จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาว

โรมัน จุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุส

เพื ่อใช ้ เป ็นที ่แสดงกิจกรรมต่างๆของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิ

คอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้

กว ้ า งข ึ ้ นตรงกลาง เป ็ นท ี ่ ต ั ้ ง แสดง

ประติมากรรมต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะ

ในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่

แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือ

เพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์

เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์3 ต้น คือเสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 

ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูลเสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที ่7  

☞ ชม  สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็น

สุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 

2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ 

เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจาก

วิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรม

แบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่

ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้

เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง 

ค .ศ . 1609 -1616 โดยตั้งชื่อตามสุลต่าน

ผู้สร้างซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

☞ ชม  พระราชวังทอปกาปี (TOPKAPI 

PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็น

เขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค  .ศ .

1985 พระราชวังทอปกาปึ สร้างขึ้นโดย

สุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค .ศ . 1459 บน

พื ้นที ่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมี

อาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่

าชวังแห่งนี้สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้สร้างพระร

อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้มีราชวงศ์และข้า



ราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคนนำท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัด

แสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เคร่ืองเงินต่างๆ มากมาย   

อิสระอาหารกลางวัน ณ  SULTAN AHMED SQUARE 

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอังการา (Ankara)  เมืองหลวงของประเทศตุรกี เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ

สองรองจากอิสตันบูล มีความสำคัญทั้งทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของ

รัฐบาลตุรกีและเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ ศูนย์กลางของการค้าขาย ให้ท่านอิสระ

พักผ่อนบนรถชมวิวเมือง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  

 ที่พัก  ICKALE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เมืองอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) – ทะเลสาบเกลือ – นครใต้ดินชาดัค – 

หุบเขาอุซิซาร์ – หมู่บ้านอวานอส – ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞  เดินทางสู่   เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)  มาจากภาษาเปอร์เชีย คัตปาตุกา 

(Katpatuka) เมืองมหัศจรรย์ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก 

เมื่อปี ค  .ศ . 1985 ตั้งอยู่บนพื้นที่ๆ เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ชื่อ เออร์ซีเยส (Erciyes) เมืองนี้

เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟและถูกลาวาปกคลุมหลายพื้นที ่ทับถมกันเป็นระยะเวลา

ย า ว น า น จ น กลายเป็นหิน ผ่านลม,ฝน,พายุ ปัจจุบันเกิดเป็นภูมิประเทศที่มีความ

สวยงามแปลกตา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและอีกไฮไลท์

ของเมืองนี้คือเป็นจุดขึ้นบอลลูนที่มีวิวสวยงามที่สุด  ระหว่างทาง แวะถ่ายรูป  ทะเลสาบเกลือ 

(LAKE TUZ)  ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตุรกีและเป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่

ที่สุดในโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ☞ ชม  นครใต้ดินชาดัค (Underground City 

of Chadak)  เม ื ่ อ  2-3 พันป ีก ่อนคร ิสตกาล 

ชาวคัปปาโดเชียได้มีการสร้างเมืองใต้ดินเพื่อเป็น

หลุมหลบภัยจากการบุกรุกของชาวโรมัน ขุดเจาะ

ไปเรื่อยๆ จนใต้พื้นดินคัปปาโดเชียกลายเป็นเมือง

อีกหลายๆ เมือง ภายในมีท ั ้ง โบสถ์คริสจักร 

โรงเรียนสอนศาสนา โรงเก็บไวน์ คอกไม้ บ่อน้ำ 

ห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร ฯลฯ และยังมีอีกหลาย

ส่วนที่ยังไม่ได้ขุดค้น ให้ท่านได้ชมความมหัศจรรย์เมืองใต้ดินและเก็บภาพประทับใจตาม

อัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร. 



 แวะถ่ายรูป  หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่

อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้ง

ภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นทีอ่ยูอ่าศัย. 

 

 

☞  แวะถ่ายรูป  หมู่บ้านอวานอส (Avanos) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา 

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน ถ้วย,ชาม,ไห,โอ่ง,แจกันและเครื่องประดับบ้าน.   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร     

หลังรับประทานอาหาร   ☞ ชมการแสดงพื้นเมือง+เครื่องดื่มท้องถิ่น  ระบำหน้าท้อง (Belly 

Dance) โชว์ท้องถิ่นที ่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรกี   (หมายเหตุ การแสดงโชว์

พื้นเมืองขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน หากมีการยกเลิกการแสดงทาง บ.ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจ้งยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 ที่พัก  FOSIL CAVE  HOTEL (โรงแรมถ้ำ) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ เมืองคัปปาโดเกีย – * OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * –พิพิธภัณฑ์

กลางแจ้งเกอเรเม่ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาพาซาแบค – เมืองคอนย่า – คาราวานซาราย 

– เมืองปามุคคาเล่          (B/L/D) 

เช้ามืด คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บริเวณ LOBBY โรงแรม) 

⭕⭕ OPTION TOUR ⭕⭕ ขึ ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia Balloon 

View)  ☂ ขึ้นบอลลูน สัญลักษณ์ของตุรกี ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ชมความงามของเมือง

คัปปาโดเกีย พาโนราม่าวิว ชมเมืองอารยธรรมโบราณ เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ สัมผัสบรรยากาศ

มุมสูง เก็บภาพที่สวยงามรอบตัว ☂ (ค่าใช้จ่ายท่านสามารถติดต่อสอบถามจองออพชั่น



และชำระเงินได้ที่หัวหน้าทัวร์ ประมาณ 230 USD/ท่าน  *การขึ้นบอลลูนขึ้นอยู่กับสภาพ

อากาศที่เหมาะสม* โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)  

 

B A L L O O N 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞ ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) สถานที่แห่งนี้เกิดขึ้น

จากการขุดเจาะถ้ำหินหลายลูกเพื่อทำเป็นโบสถ์สำหรับเป็นศูนย์รวมของผู้ที่นับถือศาสนา

คริสต์ เป็นถิ่นฐานที่ตั้งของผู้คนตั้งแต่ก่อนคริสตกาลและยังเป็นสถานที่ซึ่งชาวคริสเตียนยุค

แรกใช้หลบหนีภัยการล่าสังหารจากจักวรรดิโรมัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโกในปี ค  .ศ . 1985 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แบบเปิดที่แสดงเรื่องราวชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวคัปปาโดเชียน (Cappadocian)  

 

 ☞  แวะถ่ายรูป หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley)  จุดชมวิวอยู ่ตรงบริเวณหน้าผาที่

ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่  ชาวบ้านเลี้ยงนกพิราบ

ไว้เพื่อนำมูลมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ )Uchisar 

Castle) และยังมีต้นไม้จำลองที่เต็มไปด้วยดวงตาสีฟ้าแขวนอยู่โดดเด่น อิสระถ่ายภาพตาม

อัธยาศัย. 

☞ แวะถ่ายรูป หุบเขาพาซาแบค (Pasabag Valley) กลุ่มภูเขาหินแปลกตารูปกรวยคล้ายมี

หมวกวางอยู่บนสุด อดีตเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบาทหลวงไซ

มอนที ่ เด ินทางมาเพื ่อปลีกวิเวก แสวงหาที ่ปฏิบ ัต ิธรรมและได้มาเจอสถานที ่แห ่งนี้  

(Hermitage of St.Simon) และเป็นที่นิยมสำหรับพระอีกหลายองค์ในเวลาต่อมา จนได้รับ

อีกสมญาว่า The Valley Of The Monks. 

☞ เดินทางสู่  เมืองคอนย่า (KONYA) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก

เติร์ก  .ศ .ค)1077-1118) อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโต

เลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา มีการปลูกฝิ่นและผลไม้อร่อย 



เมืองนี้มีประวัติที่เก่าแก่มาก เป็นที่ตั้งของสุสานเมฟลานา ผู้ริเริ่มการทำสมาธิแบบเป็นวงกลม 

ในแต่ละปีจึงมีผู้แสวงบุญมาเยือนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 

ชม.)  ระหว่างทาง   แวะถ่ายรูป คาราวานซาราย (Caravansarai) ที่พักของกองคาราวาน

ในสมัยโบราณ เป็นสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมและชาวเติร์กสมัย

ออตโตมัน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ☞ เดินทางสู่  เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) 

อยู่ในเมืองชื่อเดียวกัน จังหวัดเดนิซลี ประเทศตุรกี เป็นเนินเขาหินปูนสีขาว มีความยาว

ประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที ่นำแคลเซียมคาร์บอเนตมา

ตกตะกอน ปามุคคาเล่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับฮีเอราโปลิสซึ่งเป็น

เมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล ่ใน พ .ศ.2531 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร    

 ที่พัก  LYCUS  RIVER  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคูซาดาซี – เมืองเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – บ้านพระแม่มารี 

– เมืองโบราณเอฟฟิซุส (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

☞ เดินทางสู่  เมืองคูซาดาซี (KUSADASI)  เมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของ

ตุรกีที ่เป็นสถานที่ตั ้งของโบราณสถานที่สำคัญสิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 3 ชม.) 



☞ ชม  เมืองเฮียราโพลิส (Hierapolis) เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุ

เกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้

เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไป  เช่นโรงละครแอมฟิ

เธียร์เตอร์ขนาดใหญ ่วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ 

☞ ชม  ปราสาทปุยฝ้าย (Pamukkale)  น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มี

อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหลลงมา

จากภูเขา “คาลดากึ ”และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ 

ริ ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั ้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อัน

สวยงามแปลกตาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนทำให้ปามุคคาเล่และเมืองเฮียราโพลิสได้รับการ

ยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค .ศ . 1988 ชม

ความสวยงามของแอ่งน้ำหินปูนธรรมชาติตัดกับหน้าผาที่กว้างขวางมีลักษณะสวยงาม

มหัศจรรย์แตกต่างออกไปมากมายคล้ายหิมะ ก้อนเมฆหรือปุยฝ้ายน้ำแร่มีอุณหภูมิประมาณ 

33 – 35.5 องศาเซลเซียส อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลาอันสมควร 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 



☞ ชม  บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชี

ตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี 

ค  .ศ . 1774 -1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตา

ตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค  .ศ . 1891 ซึ่ง

เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ปัจจุบันบ้าน

พระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั ้นเดียว ภายในมีรูปปั ้นของพระแม่มารี ซึ ่งพระ

สันตปาปา โป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ . 

 

☞ ชม  เมืองโบราณเอฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

เมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาว (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่ง

รุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและ

กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้น

เป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน ชม ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่

ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณ ที่มีวิธีการ

เก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความ

อ่อนหวานและฝีมือประณีต. 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร    

 ที่พัก  MARTI  BEACH  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก เมืองคูซาดาซี – วิหารอะโครโปลิส – เมืองอิสตันบูล – ตลาดเครื่องเทศ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ☞ เดินทางสู่  วิหารอะโครโปลิส แห่งเพอร์กามอน (Pergamon Acropolis)  อะโครโปลิส 

ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในเมือง เพอร์กามอน ถูกก่อตั้งและรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพระเจ้า อูมาเนสที่ 1 

(Eumenenes I ) แห่งราชวงศ์เพอการ์มาเน่ )Pergamane) ระหว่าง 263-241 ก่อนคริสตก

กาล ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของโลกสมัยโบราณ  ต่อมาพระเจ้า แอททาลุส

ที3่ (attalis III) ทรงยกเมืองให้แก่อาณาจักรโรมันเมื่อ 133 ปีก่อนคริสตกาลและได้กลายเป็น

เมืองหลวงของแคว้นเอเชียภายใต้อาณาจักรโรมัน  นั ่งกระเช้าขึ ้นสู่ภูเขาสูงสัมผัสกับ



บรรยากาศและซากบางส่วนของเมืองที่ยังหลงเหลืออารยธรรมโบราณให้ได้ชม ชมความ

ยิ่งใหญ่ของวิหารนี้ จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านลงจากเขา. 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 ☞ เดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  เมืองสำคัญอันดับ 1ของประเทศ เดิมชื่อ คอนแส

ตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส

(Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีปคือ 

ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูล

เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่าง

กันออกไป  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชม.) 

 ☞ สู่  ตลาดเครื่องเทศ )Spice Market) ตั้งอยู่ใกล้กบัสะพานกาลาตา สร้างขึ้นตัง้แตช่่วงปี 

ค .ศ.1660 เป็นตลาดในร่มและเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในอิสตันบูล สินค้าส่วนใหญ่คือ

เครื่องเทศเป็นหลัก ทั้งยังมีถั่วชนิดต่าง ๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับ 

ฯลฯ อิสระช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

   

  

  ที่พัก PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



วันทีเ่จ็ด เมืองอิสตันบูล – สนามบินอิสตันบูล (ตุรกี) – สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)                   (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทาง

สู่สนามบินอิสตันบูล 

12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 
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16.15 น. ถึง สนามบินเตหะราน (อิหร่าน)  จากนั้นรอต่อเคร่ืองเพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินมาฮานแอร์  เที่ยวบินที่ W5 

051 

 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูม ิ

07.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ. 

 

********************************************** 

 

ร้านช้อปปิ้ง  :  ระหว่างทางแวะร้านช้อปปิ้ง โรงงานพรม , โรงงานจวิเวอร์รี่ , เครื่องปั้นดินเผา , โรงงาน

เครื่องหนัง , ร้านขนม 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลา

ปรับเปลี ่ยนตามความเหมาะสม *กรณีที ่บางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดได้

เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที่นั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็น

รายการหรือพาหนะอื่นแทนและจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ. 

*ร้านอาหารปรับตามความเหมาะสมของเส้นทางทัวร์ หากต้องการตามรอยเพจมูมมาม ซึ ่งอยู่

นอกเหนือรายการทัวร์ ท่านสามารถตามรอยเพจมูมมามได้ในช่วงเวลาอิสระของรายการทัวร์* 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง  กรกฎาคม-ตุลาคม 2565 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว 

พุธ – พุธ 20-27 กรกฎาคม 65 27,888.- +6,000.- 

พุธ – พุธ 17-24 สิงหาคม 65 27,888.- +6,000.- 

พุธ – พุธ 12-19 ตุลาคม 65 31,311.- +6,000.- 

พุธ – พุธ 19-26 ตุลาคม 65 31,311.- +6,000.- 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ   

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  

  ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  

  ค่าที่พักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน  จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่

ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น 

เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA BED  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของ

โรงแรมนั้น ๆ  

หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มกับผู้เข้าพัก 

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ    

 ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม ่รวม 

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น  ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่า

อินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง

เป็นต้น  

 ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บางสถานที่) และหวัหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท /ตลอดการ

เดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหาย

จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุก

ท่าน) 

  ค่าตรวจ RT-PCR TEST 

 

 



เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่

บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องชำระค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละ

สิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับ

เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 

2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ  และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย 

จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ

ความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื ่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ 

ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อจองและ

จ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น  เว้นแต่ 

• ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ 

จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ หากยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด อาทิเช่น ออกตั๋ว

เครื่องบินภายในแล้ว เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวัน

เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 

หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่น 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม  เติมที่เกิดขึ้นทางตรง

หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม  และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม

คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ  แทนบริษัท  เว้น 

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

16. ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือ

ต่างประเทศและจะสำรองตั๋วเครื่องบินหรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 



ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ

เดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

 

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 

1. ติดตั้งแอพลิเคชั่น หมอ พร้อม 

2. มีวัคซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) หรือ ลิ้งค ์https://travel-

intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 

3.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ต้องห่างกับวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ( ฉีด

วัคซีนไขว้ก็เข้าประเทศได้)  หากเคยได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องมีใบรับรองการรักษาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

(นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลถึงวันเดินทาง) 

4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที ่และผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้องมีผลตรวจ RT-PCR โดยผลเป็น

ลบ ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

5. ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย 7 วัน เพื่อรับ QR CODE เพื่อแสดง

แสดงให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ตอนขาเข้าประเทศไทย 

6. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประเทศตุรกี ลงในลิ้งค์  https://register.health.gov.tr/ ก่อน

เดินทางเข้าประเทศตุรกี 72 ชั่วโมงและต้องแสดงเอกสารท่ียืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ณ 

เคาน์เตอร์เช็คอิน 

เดินทางกลับเข้าประเทศไทย 

เตรียม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน

และเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย กรณีไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะคำนึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  *กรุณาอ่านเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อน

ทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน*  จากนั้นจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อกำหนด หากเกิดความเสียหาย

ใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 



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.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนเพรกษา
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/3DaInEH

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

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

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


