
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



ร่วมเดินทางสมัผสัความยิ�งใหญแ่หง่ดินแดน � ทวีป เตม็อิ�มกบัประวตัิศาสตรท์ี�

ยิ�งใหญแ่ละยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชื�นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ 

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 
แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครื�องรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ � อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถิ�นคุณภาพที�ทาํมาจากทบัทิมหอมชื�นใจ ท่านละ � กล่อง 

แถมฟร!ี! Medo Ice-Cream ไอศกรมีทอ้งถิ�นของตรุกี ท่านละ � โคน 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ � แกว้ 

****(สงวนสทิธิ�สาํหรบักรุป๊ที�ออกเดินทาง �� ท่านขึ� นไปเท่านั�น)**** 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์ ํ�า � คืน ที�เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! ทวัรป์ระเทศคาซคัสถาน � วนัเตม็ๆ+โรงแรม+วีซ่า 
พกัโรงแรมระดบั � ดาว ตลอดการเดินทาง 

Bus VIP �� ที�นั �งหนา้จอ Touch Screen ทุกที�นั �ง ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดูหนงั ฟังเพลง 

FreeWIFI On Bus ตลอดการเดินทาง!!! 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ �า 

โรงแรมที�พกั 

 หรือเทียบเท่า 

� กรุงเทพฯ-อลัมาตี� -อิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 

ISTANBUL PARK 

INN BY RADISSON 

HOTEL 

� 
อิสตนับูล-สุเหร่าสีนํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-

สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย-เมืองชานคัคาเล่ 
O O O 

CANAKKALE 

KOLIN HOTEL 

� 
เมืองชานคัคาเล่-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหาร

เทพีอารเ์ทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   
O O O 

KUSADASI 

CHARIMA HOTEL 

� 
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ี 

ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ 
O O O 

PAMUKKALE 

NINOVA THERMAL 

HOTEL 

� 
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–สวนผีเสื� อหรือพิพิธภณัฑเ์มฟลา

น่า-คปัปาโดเกีย-ระบาํหนา้ทอ้ง  
O O O 

BURCU KAYA 

HOTEL 

� 
คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พพิิธภณัฑก์ลางแจง้- 

หุบเขาอุซิซาร-์เมืององัการ่า   
O O O 

ANKARA BERA 

HOTEL 

� 
กรุงอิสตนับูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-

แกรนดบ์าซ่าร ์
O O ✈ - 

� 
กรุงอสัตาน่า(คาซคัสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr 

Entertainment Center 
O O ✈ 

นาํท่านเขา้สู่ที�พกั

โรงแรมที�อสัตาน่า

ใหท้่านได ้



 
วนัแรก  กรุงเทพฯ–อลัมาตี� –อิสตนับูล            (-/-/-) 

��.�� น. คณะผู ้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น� 

เคานเ์ตอร ์U แถว ��-�� ซึ�งมีเจา้หน้าที�ของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน 

��.�� น. เหิรฟ้าสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี� รํ �ารวยพรั �งพรอ้มไปดว้ย

ประวติัศาตร ์สิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC 932  

 

 

 

 

 

 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองอลัมาตี�  แวะเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางต่อไปยงั นครอิสตนับูล 

��.�� น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที�  KC 911                            

��.�� น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง  อิสตนับูล-สุเหรา่สนีํ�าเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวงัทอปกาปึ-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

  สวนดอกทิวลิป อีเมอรก์นั พารค์-เมืองชานคัคาเล่    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นไม่ไกลนําทุกท่านชม สุเหร่าสีนํ�าเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที�มี
สถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอา
องคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวกกบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที�ใหญ่ที�สุด
ในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง � ปี ระหว่าง ค.ศ.����-���� โดยตั�ง
ชื�อตามสุลต่านผูส้รา้งซึ�งก็คือ Sultan Ahmed นั�นเอง  
 
 
 

 
 
 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลางแห่ง
การท่องเที�ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื�อใชเ้ป็นที�แสดงกิจกรรมต่างๆของ
ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ� นตรงกลางเป็นที�ตั�ง
แสดงประติมากรรมต่าง ๆซึ�งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานที�แห่งนี� ใชเ้ป็นที�
จดังานพิธีแต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื� นที�ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มตซึ�งเป็นที�ตั�งของเสาโอเบลิกส3์ 

� กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



ตน้ คือเสาที�สรา้งในอียิปต์เพื�อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที� 3 ถูกนํากลบัมาไวที้�อิสตันบูลเสาตน้ที�สอง คือ 
เสาง ูและเสาตน้ที�สาม คือเสาคอนสแตนตินที� 7 หลงัจากนั�นนําทุกท่านชม พระราชวงัทอปกาปึ ตั�งอยูใ่น
เขตเมืองเก่าซึ�งถือเป็นเขตประวติัศาสตร์ที�ไดร้ับการขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. 
���� พระราชวงัทอปกาปึ สรา้งขึ� นโดยสุลต่านเมหเ์มตที� � ในปี ค.ศ.���� บนพื� นที�กวา้งใหญ่ถึง � ลาน
กวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที�สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถมองเห็นช่องแคบบอส
ฟอรัสโกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที�เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน 
พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศแ์ละขา้ราชบริพารอาศยัอยูร่วมกนัมากถึงสี�พนักวา่คนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้ง
พระโรงที�เป็นที�จดัแสดงทรพัยส์มบติัขา้วของเครื�องใชส้่วนพระองคเ์ครื�องเงินต่างๆ มากมาย 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย� ใน � สิ�งมหศัจรรย์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที�ประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต์พระเจา้
จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื�อประมาณคริสต์ศตวรรษที�13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื�อเป็นโบสถ์
ของศาสนาคริสตแ์ต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวก
ที�นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลามจวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียนมีอาํนาจเหนือตุรกีจึงได้
สรา้ง โบสถ์เซนต์โซเฟีย ขึ� นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื�อประมาณปี พ.ศ. 1996 
(ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ�งสวยงามที� สุดได้พยายามหา สิ�งของมีค่าต่างๆมาประดับไว ้
มากมาย สรา้งเสร็จไดม้ีการเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬารต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้ว
ตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื�อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ด
ที� 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ัดแปลงโบสถ์หลังนี� ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาว
อิสลาม 

 

 

 
 

จากนั�นนาํท่านสู่เมืองชานคัคาเล่ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� ชม. 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม  เมืองชานัคคาเล่-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย-เมืองเปอรก์ามมั-วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ- 

รา้นขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั� นนําทุกท่านออกเดินทางสู่ นําท่านสู่  กรุงทรอย เพื�อชม ม้าไม้จ ําลองเมืองทรอย ซึ� ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึ�งเป็นสาเหตุที�ทําใหก้รุงทรอยแตก



สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามที�สาํคญัตํานานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุง
ทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการที�จะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลอง
ขนาดยกัษ์ที�เรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตวัอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทาํการเข็นไปไว ้
หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจาก
เมืองทรอย ชาวทรอยเมื�อเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจนั
เขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื�อชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกที�ซ่อนตวัอยู่ก็
ออกมาจากมา้โทรจนัแลว้ทําการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอย
ได ้ก่อนที�จะทาํการเผาเมืองทรอยทิ� ง  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามัม Pergamum เป็นสถานที�ตั�งของโบราณสถานที�

สาํคัญ จากนั�นนําท่านชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์
ยุคโบราณ ที� ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยัง
สามารถมองเห็นถึงความยิ�งใหญ่ในอดีตได้ นําท่านแวะ
ถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE) 
สาวกของพระเยซูคริสต์ที�ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั �ว
ดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากนั�นนํา
ท่านแวะถ่ายรูป ISA BEY MOSQUE มสัยิดอิสอิสเป็นหนึ�งใน

ตัวอย่างที� ดีและสําคัญที� สุดซึ�งสะท้อนถึงจุดสิ� นสุดของยุค
จกัรวรรดิ Seljuk ในช่วงปลายคริสต ์ค.ศ. ���� นอกจากนี�
มสัยิดแห่งนี� ยงัเป็นที�ประทับของมสัยิดเมยยาดในดามสักสั มสัยิด Isa bey ก่อตั�งขึ� นบนเนินเขาตะวนัตก
ของเขา Ayasuluk ที�มองเห็นพื� นที�และมี harem ขนาดใหญ่ที�มีสอง naves และประกอบดว้ยลานขนาดใหญ่ 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.�� 

ชั �วโมง) เป็นเมืองท่าที�สาํคญัทางการคา้อีกเมืองหนึ�งของตุรกี จากนั�นนําท่านซื� อขอฝากตามอธัยาศยั รา้น

ขนม Turkish Delight ของฝากขึ� นชื�อของประเทศตุรกี  

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั KUSADASI MARINA & SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�  เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย- 

  เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่       (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนัง ซึ�งเป็นโรงงานผลิตเครื�องหนังขั�นหลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลอง

การเป็นนายแบบและนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟ

ฟิซุส เมืองโบราณที�มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึ�ง เคยเป็นที�อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก 
ซึ�งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ�งรุ่งเรืองขึ� นในศตวรรษที� � ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึด
ครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมื�อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา
เอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที�สอง
ขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ�งก่อสรา้งเมื�อสมยั �,��� ปีที�แลว้ ไม่วา่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ที�สามารถจุผูช้ม
ได้กว่า ��,��� คน ซึ�งยังคงใชง้านได้จนถึงปัจจุบันนี�  นําท่านชม หอ้งอาบนํ� าแบบโรมันโบราณ 

(ROMAN BATH)ที�ยังคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํ� า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวันนี� , หอ้งสมุดโบราณ ที�มี



วิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไ้ด้เป็นอย่างดีทุกสิ�งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที�มีความ
อ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 
 
 

นําท่านสู่เยี�ยมชม บา้นพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ�งเชื�อกันว่าเป็นที�สุดทา้ยที�พระแม่มารีมา
อาศยัอยูแ่ละสิ� นพระชนมใ์นบา้งหลงันี�  ถูกคน้พบอยา่ปาฏิหาริย ์โดยแมชี่ตาบอดชาวเยอรมนั ชื�อ แอนนา  
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื�อปี ค.ศ. ����-���� ไดเ้ขียนบรรยายสถานที�ไวใ้น
หนังสืออย่างละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เมื�อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หา้บา้นหลงันี�  
จนพบในปี ค.ศ. ���� ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดร้บัการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั�นเดียว ภายในมีรูปปั� นของ
พระแมม่ารี ซึ�งพระสนัตปาปา โป๊ป เบเนดิกสที์� � ไดเ้คยเสด็จเยือนที�นี� บริเวณดา้นนอกของบา้น มีกอ๊กนํ�า
สามก๊อก ที� มีความเชื�อว่าเป็นก๊อกนํ�าที�มีความศกัดิ� สิทธิ� แทนความเชื�อในเรื�อง สุขภาพ ความรํ �ารวย และ
ความรกั ถดัจากกอ๊กนํ�าเป็น กาํแพงอธิษฐาน ซึ�งมีความเชื�อว่าหากตอ้งการใหสิ้�งที�ปรารถนาเป็นความจริง
ใหเ้ขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นําไปผูกไวแ้ลว้อธิษฐาน 

 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานท่อพรม สิ�งท่อขึ� นชื�อของประเทศตุรกี เป็นพรมท่อมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซื� อไดต้ามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง � ชม.(��� กม.) เมืองที�มีนํ�าพุเกลือ

แร่รอ้นไหลทะลุขึ� นมาจากใตดิ้นผ่านซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีกก่อนที�ไหลลงสู่หนา้ผา นําท่าน
ชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุเกลือแร่รอ้นนี� ไดก้่อใหเ้กิดทัศนียภาพของนํ�าตกสีขาวเป็น
ชั�นๆหลายชั�นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทาง
ยาว ซึ�งมีความงดงามมากท่านจะไดส้ัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เป็นเมืองโรมันโบราณที�สรา้งลอ้มรอบ
บริเวณที�เป็นนํ�าพุเกลือแร่รอ้นซึ�งเชื�อกนัว่ามีสรรพคุณในการรกัษาโรคเมื�อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติไดท้ํา
ใหเ้มืองนี� เกิดการพงัทลายลงเหลือเพียงซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั �วไปบางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคย
เป็นอะไรเช่น โรงละครแอมฟิเธียรเ์ตอรข์นาดใหญ่วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

 

 

 

 
 
จากนั�นนําท่านเขา้ ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื� อของฝากเช่น ผา้พนัคอ ผา้ปทีู�นอน เสื� อผา้  
เป็นตน้ เป็นสินคา้ที�ผลิตดว้ยคอตตอน���%  

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 



วนัที�หา้  เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา่–สวนผีเสื� อหรอืพิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-คปัปาโดเกีย 

  ระบาํหนา้ทอ้ง                    (B/L/D) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

**พิเศษช่วงเดือน กรกฎาคม เดือนเดียวเท่านั�น** ระหว่างทางนําท่านชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ณ 

Kuyucak Village แห่ง เมืองอิสปารต์า หรืออีกชื�อหนึ�งคือ The Lavender Village ที�บานสะพรั �งสวยงาม จะมี

เฉพาะเดือน กรกฏาคม ของทุกปี เท่านั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ�งเคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านสู่ สวนผีเสื� อ Butterfly Garden มีผีเสื� อใหช้มวา่ �� สายพนัธุข์องผีเสื� อ ทาํใหเ้ราทราบถึงวงจรชีวิต

ของผีเสื� อ ณ ที�แห่งนี� จะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอื�นๆ นับวา่เป็น
สถานที�อีกแห่งที�มีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ�ง(สวนผีเสื� อจะปิดทาํการทุกวนัจนัทรข์องสปัดาหห์ากคณะ

เดินทางไปที�สวนผีเสื� อตรงกบัวนัจนัทรท์างคณะจะปรบัเปลี�ยนใหเ้ดินทางเขา้ชมที�พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า

แทน) 

 
 
 

 
 
นําทุกท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที�นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ�งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลา
ลุคดิน รูมี� อาจารย์ทางปรัชญาประจําราชสํานักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสาํหรบัผูติ้ดตาม 
สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 
 

 

 

 
 

จากนั�นเดินทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �

ชั �วโมง �� นาที ระหว่างทางแวะชม Caravansaraiที�พักของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที�พัก
แรมของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง”หรือ Belly Danceเป็นการเตน้ราํที�เก่าแก่อย่างหนึ�ง

เกิดขึ� นมาเมื�อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอรเ์รเนียนนักประวติัศาสตรเ์ชื�อกนัว่า
ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสาํคญัที�ไดอ้นุรกัษ์ระบาํหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึงปัจจุบนั และการเดินทางของ
ชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลายมีการพฒันาจนกลายเป็นศิลปะที�โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็น
ระบาํหนา้ทอ้งตุรกีในปัจจุบนั(บริการเครื�องดื�มฟรีตลอดการแสดง) 
 นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมสไตลถ์ ํ�า!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(คปัปาโดเกีย) 



**หมายเหต:ุกรณีหอ้งพกัโรงแรมถํ�าเตม็ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเป็นโรงแรมเทียบเท่าระดบัเดียวกนั** 

วนัที�หก  คปัปาโดเกีย-นครใตด้ิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-หุบเขาอุซิซาร ์ 

  เมืององัการา่                 (B/L/D) 

** สาํหรบัท่านใดที�สนใจขึ� นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม ��.�� น. เพื�อชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึ�งที�หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ � ชั �วโมง ** 

(ค่าขึ� นบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ ���-��� USD) 

 

 

 

 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ นครใตด้ิน (Underground City) ที�ไดร้ับการขึ� นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็น
มรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื�อมต่อถึงกันเป็นสถานที�ที�ผู ้นับถือ
ศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมนัที�ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต ์เมืองใตดิ้นที�มีขนาดใหญ่ 
แต่ละชั�นมีความกวา้งและสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครวัหอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถง
สาํหรบัใชป้ระชุม มีบ่อนํ�าและระบบระบายอากาศที�ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดิน
บางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 
 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเยี�ยมชม พิพิธภัณฑก์ลางแจง้ ที� เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ�งยูเนสโกขึ� นทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภัณฑก์ลางแจง้ซึ�งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. � ซึ�งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที�
ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถํ�าเป็นจาํนวนมากเพื�อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
ของชนเผ่าลทัธิอื�นที�ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ จากนั�นนําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบ

เขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั ซึ�งหุบเขาดงักล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจาก
ฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั �วทั�งภูเขา เพื�อเอาไวเ้ป็นที�อาศัย และถา้มองดี ๆ จะรูว้่าอุซิซาร ์คือ บริเวณที�สูงที�สุด
ของบริเวณโดยรอบ ดงันั�นในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหนา้ที�เป็นป้อมปราการที�เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติเอาไว ้
สอดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย จากนั�นนําท่านแวะชมโรงงานจิวเอวรร์ี�และโรงงานเซรามิค อิสระกบัการ

เลือกซื� อสินคา้ และของที�ระลึกเดินทางสู่ เมืองอังการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ � ชั �วโมง ระหว่างทางให ้ท่านไดช้มวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั�นนําทุกท่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองอังการ่า หรือที�มีชื�อตามประวติัศาสตร์ว่า Angoraเป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน 

และเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงองัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลาง
ประเทศตุรกีบนที�ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง



ประมาณ ��� กิโลเมตร กรุงอังการาเป็นที�ตั� งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี ความสาํคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 
4,965,542  คน ทําใหก้รุงอังการาเป็นเมืองที�มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน
กลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะที�นครอิสตันบูลเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั�น กรุง
องัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ที�เชื�อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกัน และเป็นศูนยก์ลาง
ตลาดสินคา้เกษตรที�ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั �วตุรกีดว้ย 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�เจด็ กรุงอิสตนับูล-ล่องเรอืช่องแคบบอสฟอรสั–ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-แกรนดบ์าซ่าร ์(B/L/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านเดินทางต่อสู่ กรุงอิสตนับูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม. (ระยะทาง ��� กม.) 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที�บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ�งทําใหป้ระเทศตุรกี
ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์ําคญัเนื�องจากเป็น
เสน้ทางเดินเรือที�เชื�อมทะเลดําทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที�ตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบไดแ้ก่ 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที�สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื�อให้รถยนต์
สามารถวิ�งขา้มฝั�งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.���� มีความยาวทั�งสิ� น �,��� เมตร และได้
กลายเป็นสะพานแขวนที�ยาวเป็นอันดับ � ของโลกในสมัยนั�น (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที� ��) ขณะที�
ล่องเรือพรอ้มดื�มดํ �ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ�งสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่
และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที�สรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านสู่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื�องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากไดใ้น
ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที�ระลึก เครื�องประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื�อและถั �ว
หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

   

 

 

 

 

 



จากนั� นนําท่านสู่  ตลาดในร่ม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนด์บาซาร ์

(GRAND BAZAAR) เป็นตลาดเก่าแก่ สรา้งครั�งแรกในสมยัสุลต่านเมหเ์ม็ดที� � เมื�อปี ค.ศ. ���� ตลาดนี�

กินเนื� อที�กว่า �แสนตารางเมตร ประกอบดว้ยรา้นคา้กว่า �,���รา้น ขายของสารพัด ตั�งแต่ทองหยอง 
เครื�องประดับ พรม เครื�องเงิน เครื�องหนัง กระเบื� อง เครื�องทองแดง ทองเหลือง สินคา้หัตถกรรม ของที�
ระลึก ฯลฯ ที�นี� เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก ดังนั�นจึงตั�งราคาสินคา้เอาไวค้่อนขา้งสูง ควร
ต่อรองราคาใหม้าก 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

��.�� น. ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนครอิสตนับูล  

��.�� น. เหิรฟ้าสู ่กรุงอสัตาน่า โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC ��� 

วนัที�แปด กรุงอสัตาน่า (คาซคัสถาน)-หอคอยไบเทเรก็-Khan Shatyr Entertainment Center(B/L/-) 

��.�� น. เดินทางถึง กรุงอสัตาน่า ประเทศคาซคัสถาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเที�ยวชม กรุงอัสตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอันดับ � ของ

ประเทศคาซัคสถาน ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีแม่นํ�า Ishim ไหล่ผ่าน โดยไดร้บัการสถาปนาให้
เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.���� ซึ�ง “อสัตาน่า” เป็นภาษาคาซคัแปลว่าเมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูรซุ์
ลตาน นาซารบ์าเยฟ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ดว้ยความตอ้งการที�จะสรา้งเมืองใหเ้ป็นโลก
ในอนาคต กรุงอสัตาน่าจึงเต็มไปดว้ยตึกสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทั �วทุกมุมโลก 
การมาเยือนกรุงอสัตาน่าเสมือนทาํใหนั้กท่องเที�ยวเหมือนไดห้ลุดไปสู่โลกในอนาคตที�ไมม่ีเมืองใดเหมือน 

เชา้ นาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรมที�อสัตาน่าใหท้่านได ้บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

��.�� น. เช็คทเอาท ์ออกจากที�พกั นาํท่านออกเดินทาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพื� นเมือง 

นําท่านชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ที�ความสูง �� 

เมตร ซึ�งเลข �� แทนปี ค.ศ. ���� ปีแห่งการสถาปนากรุงอสัตา
น่าเป็นเมืองหลวง ตวัตึกเป็นทรงกรวยเหมือนตน้ไมแ้ตกกิ�งโดยมี
โดมกลมสีทองดา้นบน 
จากนั�นนําทุกท่านอิสระ shopping ที� Khan Shatyr Entertainment 

Center ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม่ของชาวอัสตาน่า ด้วย
รูปลกัษณ์อาคารที�โดดเด่นแปลกตา ดว้ยสรา้งขึ� นใหเ้หมือนเตน้ท์



ของท่านข่าน ภายในมีรา้นแบรนด์เนมและสินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกชมและหาซื� อ // ไดเ้วลาอนั
สมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

��.�� น. เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที�ยวบินที� KC ��� 

วนัที�เกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-) 

��.�� น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

***รายการท่องเที�ยวอาจเปลี�ยนแปลงได้ ทั �งนี �โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ***  
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษัทฯ  

จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก** 

 

อัตราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  
(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

08-16 พ.ค. 34,888 บาท 34,888 บาท 34,888 บาท 7,000 บาท 
15-23 พ.ค. 

22-30 พ.ค. 

29 พ.ค.-06 มิ.ย. 

05-13 มิ.ย. 

19-27 มิ.ย. 

32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 7,000 บาท 

03-11ก.ค. 

17-25 ก.ค. 

24 ก.ค.-01ส.ค. 

07-15 ส.ค. 

33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,000 บาท 

21-29 ส.ค. 

04-12 ก.ย. 

18-26 ก.ย. 
32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 7,000 บาท 

UPDATE 20/04/18 

**ราคานี�  สงวนการเดินทาง จาํนวน 2� ท่านขึ� นไป** 

หมายเหต ุ

�. ราคานี� สาํหรบัผูโ้ดยสาร �� ทา่นขึ� นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าวบรษิทัฯ  

ขอเก็บค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ �,��� บาท 

�. ไม่มีราคาเด็กเนื�องจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์

งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��,��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 



ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ � เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ � ท่าน แนะนําใหท่้าน
เปิดหอ้งพกั เป็น � (� Twin + � Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า กรณีที�ลกูคา้พกัหอ้ง � ท่านและบางโรงแรมไมม่ีหอ้ง 
� เตียงบริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง �Twin + � Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริงตามหนา้งาน 

กรณีเดินทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ใหท่้านละ � ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� นเครื�อง (Hand carry)  
  นํ�าหนักตอ้งไมเ่กิน � ก.ก.�ใบ  
 

อตัราค่าบริการนี� รวม 

ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้ม

คณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  

ค่าที�พกัหอ้งละ � ท่าน ในโรงแรมตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ (บริการนํ�าดื�มบนรถ � ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร � ขวดใหญ่ต่อ � 
ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศคาซคัสถาน 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ���,��� บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า �� ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
 

**ประกันภัยที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ� นบอลลูนและเครื�องร่อนทุกประเภท ดังนั�นการเลือกซื� อ 

Optional Tour ขึ� นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนี� ไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (�� กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสั �งพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ, ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ � ใบ โดยเฉลี�ย � USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถที�คอยและมคัคุเทศก์

ไทยบริการเราโดยประมาณ �� USD หรือประมาณ �,��� บาท ตอ่ทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ประเทศตรุกี ท่านละ � USD / ท่าน / �วนั (คิดเป็น วนั เท่ากบั �� USD) 

 พนกังานขบัรถในทอ้งถิ�น ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น �วนั เท่ากบั �� USD) 



 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น+คนขบัรถ ประเทศคาซัคสถาน ท่านละ � USD / ท่าน / �วนั   

(คิดเป็น วนั เท่ากบั � USD) 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ท่านละ � USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น � วนั เท่ากบั �� USD)  

แตท่ั�งนี� มคัคุเทศกไ์ทย ขึ� นอยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้    

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วันนั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั �ว

เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ได้
วา่สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี

การเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ตาม

ความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� �5,��� บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 



และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศคาซคัสถาน 
�.หนังสือ passport ตวัจริง 
�.รปูถ่าย � นิ� ว พื� นหลงัขาว จาํนวน � รปู 
�.สาํเนานามบตัรแสดงสถานที�ทาํงานและตาํแหน่งงานชดัเจน 
�.สาํเนาทะเบียนบา้น  

กรอกเอกสารยื�นวีซ่าคาซคัสถานดา้นลา่งนี� !!!! 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั�น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวดั........................ ประเทศ......................... สญัชาติ........................... 
หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วนัที�ออก...............................วนัหมดอายุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส........................................................................................ 

 ชื�อบิดา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ที�อยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................... 

..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มือถือ......................... 

 ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................... 

ตาํแหน่งงาน…………….................................................................................................................................. 

***(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถูกตอ้งที�สามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน)*** 


