
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          บินโดย Air Astana ไดร้บัรางวลั World Airline SKYTRAX Award 3 ปีซอ้น 

โรงแรมมาตรฐานระดับ 5 ดาว  

 รถโคช้พรอ้ม Wifi ท่านจะไม่พลาดเร่ืองการสื่อสาร 
      เขา้ชม Local Cave House พรอ้มด่ืมชา กาแฟ ท่ีเมือง Cappadocia 

พิเศษ !!! ขากลบัแวะเท่ียวชมเมือง Almaty ประเทศคาซคัสถาน   

 

 
   

 

กาํหนดเดินทาง    Exclusive Turkey+Kazakhstan 9 Days 

กร ุป๊วนัท่ี     16-24 ต.ค. 2558, 23-31 ต.ค. 2558  

 

วนัแรกของการเดินทาง     สนามบินสวุรรณภมิู-เมืองอัลมาต้ี-กรงุอิสตนับลู 

07.30 น. พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน R ประตู 9 สายการบิน  แอร ์แอสตาน่า  KC  เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 



 
10.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 932 

สายการบินท่ีไดร้บัรางวลั World Airlines Skytrax Awards ปี 2012, 2013, 

2014 สามปีติดต่อกนั (ใชเ้วลาบิน 6 ชั่วโมง 50 นาที) 

16.20 น.  เดินทางถึงสนามบิน อัลมาต้ีล Almaty  ประเทศ คาซคัสถาน Kazakhstan เปล่ียนเท่ียวบิน  

17.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอิสตนับูล โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 911 

20.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน กรงุอิสตนับูล Istanbul  ประเทศ ตรุกี นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัคา้งคืน ท่ี Steingenberger Hotel 5*หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ฮิปโปโดรม-สเุหร่าสนีํา้เงิน-โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั 

                                        ทอปกาปึ-อ่างเก็บนํา้ใตดิ้นเยเรบาตนั-ชอ้ปป้ิงแกรนดบ์ารซ์าร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นนาํท่านชมสนามแข่งมา้ของชาวโรมนั หรือ ฮิปโปโดรม Hippodrome  หรือ จัตรุสั

สลุต่านอาห์เมต สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เพ่ือใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรม ไดรั้บการขยายใหก้วา้งข้ึน ตรงกลาง

เป็นท่ีตั้งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซ่ึงสวนใหญ่เป็นศิลปะในยคุกรีกโบราณ ในสมยัออตโตมนัสถานท่ี

แห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเพลือเพียงพ้ืนท่ีลานดา้นหนา้มสัยดิสุลต่านอะห์เมต ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง

ของเสาโอเบลิกส์ 3 ตน้ คือ เสาท่ีสรา้งในอียปิต ์เพ่ือถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิส ท่ี 3 ถูกนาํกลบัมาใชไ้ว้

ท่ีอิสตนับูล เสาตน้ท่ีสอง คือ เสางู และเสาตน้ท่ีสาม คือ เสาคอนสแตนตินท่ี 7  จากนั้นนาํท่านเขา้

ชม สเุหร่าสีนํ้าเงิน Blue Mosque  ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุลต่านอะห์เมตท่ี 1 ซ่ึงมีพระประสงคท่ี์จะ

สร้างมสัยดิของจกัรวรรดิออตโตมนัใหมี้ความงดงามและยิง่ใหญ่กวา่ โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย St. Sophia 

ของจกัรวรรดิ ไบแซนไทน์ใหไ้ด ้โดยมสัยดิแห่งน้ีสร้างประจนัหนา้กบัโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย อยา่งไรกต็าม 

โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย กย็งัคงเป็นโบสถท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในตุรกีจวบจนปัจจุบนั นาํท่านเขา้ชม โบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย St. Sophia  ซ่ึงเป็นศิลปะแบบไบแซนไทม ์ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ ง

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สร้างข้ึนสมยัจกัรพรรดิคอนสแตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์

เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึงไดเ้ปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็น 

มสัยดิ แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก หลงัจากท่ีเป็นโบสถใ์น

ศาสนาคริสตเ์ป็นเวลากวา่ 916 ปี และเป็นมสัยดิของศาสนาอิสลามอีกกวา่ 447 ปี ปัจจุบนัเปิดให้

นกัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิง่ใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่งบอกถึง

ความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัทอปกาปึ Topkapi Palace  ซ่ึงสร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ 

เมห์เมต ผูพิ้ชิต ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราช

ประสงคท่ี์จะให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีข้ึน

เป็นท่ีประทบัอยา่งถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตาราง



 
เมตร ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์

สถานแห่งชาติท่ีใช้เก็บมหาสมบติัอนัลํ้ าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต 

เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสลุต่านในแต่ละยคุสมัย 

นาํท่านเขา้ชมความยิ่งใหญ่ของส่ิงก่อสร้างของชาวโรมันในอดีต อ่างเก็บนํ้าใตดิ้นเยเรบาตัน        

Underground Cistern  ซ่ึงเป็นอุโมงคเ์กบ็นํ้าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สามารถเกบ็นํ้าได้

มากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างข้ึนตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ภายในอุโมงค ์มีเสากรีกตน้สูงใหญ่คํ้า

เรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ และมีเสาตน้ท่ีเด่นมากคือ เสาเมดซู่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความ

งามใตดิ้นของอุโมงค์เก็บนํ้ าขนาดใหญ่ จากนั้นเป็นเวลาของนักช้อป นาํท่านสู่ย่านการคา้ช่ือดงั        

“แกรนดบ์ารซ์าร”์ Grand Bazaar ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยักลาง ค.ศ. 15 เป็นตลาดคา้

พรมและทองท่ีใหญ่ท่ีสุดของตุรกี มีร้านคา้กวา่ 4,000 ร้าน ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี

มีช่ือเสียงของตุรกีอยา่งจุใจ เช่น โคมไฟ, ของฝาก, ผา้พนัคอ ฯลฯ  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

พกัคา้งคืน ท่ี Steingenberger Hotel 5*หรือเทียบเท่า   

วนัท่ีสามของการเดินทาง        ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั-พระราชวงัโดลมาบาเช่ 

                                            เมืองชานคัคาเล่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านต่อดว้ยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรสั Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่อง

แคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และ

เอเชีย เช่ือมระหวา่ง ทะเลดําThe Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์าร่า Sea of Marmara  มี

ความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้งท่ีสวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสท่ี

เป็นจุดยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยูต่ามช่อง 

แคบเหล่าน้ี นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace  เป็นพระราชวงัท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญอยา่งสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงได้

แผข่ยายอาํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดยสุลต่าน อบัดุล เมอซิท ในปี ค.ศ. 1843 

ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่งสุดขอบ ดงันน้ไม่วา่จะ

เป็นศิลปะ วฒันธรรม การดาํรงชีวิต ตลอดจนการทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงั

แห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียน ช่ือบลัยนั เป็นศิลปะผสผสานของยโุรปตะวนัออกท่ี

ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ภายนอกพระราชวงัประดบัตกแต่งดว้ยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงั

ซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเลก็ๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่าง ๆ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บน

ไดลกูกรง แกว้เจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ซ่ึงแขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรง  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  



 
นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองอีเซียบทั Eceabat  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) จากนั้นนาํ

ท่านขา้มช่องแคบดาดาแนลด์โดยเรือเฟอร์ร่ีใชเ้วลาประมาณ 45 นาที ข้ึนฝ่ังท่ี เมืองชานัคคาเล่ 

Chanakkale ตั้งอยูริ่มทะเลมาร์มาร่า ตดักบัทะเลอีเจียน 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี      Kolin  Hotel 5*    หรือเทียบเท่า       www.kolinhotel.com 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง              กรงุทรอย-ชมมา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย-เมืองเปอรก์ามมั 

                                             วหิารอะโครโปลิส-เมืองคซูาดาซึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ กรงุทรอย Troy ชม มา้ไมแ้ห่งกรงุทรอย Wooden Horse of Troy สร้างข้ึน เพ่ือ

ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกท่ีหลงใหลในมหากาพยอี์เลียดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอีกดว้ย ไดเ้วลา

พอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเปอรก์ามมั Pergamum 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis  ซ่ึงถูกกล่าวขวญัว่าเป็นประหน่ึง

ดินแดนในเทพนิยาย มี โรงละครท่ีชนัท่ีสดุในโลก ซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง 10,000 คน จากนั้นนาํท่านออก

เดินทางสู่ เมืองคซูาดาซึ Kusadasi  ท่ีแปลวา่ เกาะนก ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี

ติดกบัชายฝ่ังทะเลอีเจียนเป็นท่าเรือท่ีสาํคญั เร่ือท่ีล่องทะเลอีเจียนจะจอดเรียงรายกนัอยูท่ี่เมืองคูซาดาซึ 

แห่งน้ีเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดข้ึ้นฝ่ังไปเท่ียว เมืองเอฟฟิซสุ Ephesus 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี        Le Bleu  Hotel 5*   หรือเทียบเท่า        www.lebleuhotel.com 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง        เมืองคซูาดาซึ-บา้นพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซสุ 

                                          เมืองปามคุคาเล่-ปราสาทปยุฝ้าย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชอ้ปป้ิง ณ ศูนยผ์ลิตเส้ือหนงัคุณภาพสู ผลิตเส้ือหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี Versace , 

Prada , Michael Kors   อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ บา้นพระ

แม่มารี The Virgin Mary’s House  ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมาอาศยัอยูแ่ละ

ส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบอยา่งปฏิหารย ์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเธอรีน 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียนบรรยายสถานท่ีไวใ้นหนงัสือ

อยา่งละเอียดราวกบัเห็นดว้ยตาตนเอง เม่ือเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคน้หาบา้นหลงัน้ี จนพบ

ในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบนับา้นพระแม่มารีไดรั้บการบูรณะเป็นบา้นอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปป้ันของพระแม่

มารี ซ่ึง พระสนัตะปาปา โป๊ป เบเนดิกสท่ี์ 16 ไดเ้คยเสดจ็เยอืนท่ีน่ี บริเวณดา้นนอกของบา้นมีก๊อก

นํ้าสามก๊อกท่ีเช่ือวา่เป็นก๊อกนํ้าท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ แทนความเช่ือในเร่ือง สขุภาพ ความร่ํารวย และ 

ความรัก ถดัจากก๊อกนํ้ าเป็น กําแพงอธิษฐาน ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากตอ้งการให้ส่ิงท่ีปรารถนาเป็น

ความจริงให้เขียนลงในผา้ฝ้ายแลว้นาํไปผกูไวแ้ลว้อธิษฐาน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซสุ City 



 
of Ephesus  ซ่ึงเป็นเมืองอาณาจกัรโรมนั ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในทวีปเอเชียในสมยันั้น ในอดีตเอฟ

ฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของโรมนัในคาบสมุทรอนาโตเลียเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ การคมนาคม ตั้งอยู่

ริมทะเล จนได้รับการกาํหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน เมืองเอฟฟิซุสมี

ประวติัศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยคุกรีกโบราณ ซากเมืองท่ีเห็นในปัจจุบนัมีความสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในโลก อาจจะเป็นรองแค่ปอมเปอีเท่านั้น นาํท่านเขา้ชม หอ้งอาบนํ้าแบบโรมันโบราณ Roman 

Bath  ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของห้องอาบนํ้ าให้เห็นอยู่จนถึงทุกวนัน้ี นาํท่านชม วิหารแห่ง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian  ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่อีกองคห์น่ึงของโรมนั 

ความโดดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์มาก ดา้นหนา้สร้างเป็นเสา โครินเธียน 4 ตน้ คู่

กลางรองรับโคง้คร่ึงวงกลมท่ีเรียงอยา่งสวยงาม โคง้ดา้นหลงัมีภาพแกะสลกัเป็นรูปนางเมดูซ่า หวัเป็นงู 

นาํชมอาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดจนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเอฟฟิซุส คือ หอสมุทรเซลซสุ Library of  

Celsus  เป็นอาคารสองชั้น ดา้นหนา้หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเพ่ือรับแสงสวา่งยามเชา้ หอ้งสมุดน้ี

สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ. 114 โดย ทิเบเรียส จูเลียส อกีลา Julius Aquila  เพ่ืออุทิศใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่

พ่อของท่าน ซ่ึงเป็นนายกเทศมนตรีของโรมนัท่ีปกครองแควน้เอเชียไมเนอร์ ดา้นหนา้มี รปูป้ันของ

เทพี 4 องค ์ไดแ้ก่ Sophia  (เทพีแห่งปัญญา), Arete  (เทพีแห่งความดี), Ennoia (เทพีแห่ง

ความคิด), Episteme  (เทพีแห่งความรู้), จากนั้นนาํท่านเขา้ชมส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอฟ

ฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre  ซ่ึงสร้างโดยการสกดัไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 

25,000 คน คิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยคุนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมยักรีกโบราณ โรมนัมาปรับปรุง

ซ่อมแซมใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน ขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre  

ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นท่ีนัง่ สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 10 ของ

ประชากรในยคุนั้น สร้างสมยักรีกโบราณ แต่พวกโรมนัมาปรับปรุงใหย้ิง่ใหญ่มากข้ึน นําท่านชอ้ปป้ิง 

ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนงัคณุภาพสงู ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนงัท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือ

หนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือ

สินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) คาํว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” 

Pamuk หมายถึง ปยุฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นนํ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารนํ้า

ใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ใน

ปริมาณท่ีสูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมา

เหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแข็งเกาะกนัเป็นร้ิว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศ

เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาท่ีใดเหมือน 

จนทําให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988 นาํท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาล่) เมือง



 
แห่งนํ้ าพุเกลือแร่ร้อน นาํท่านชมหนา้ผาท่ีขาวกวา้งใหญ่ดา้นขา้งของอ่างนํ้ า เป็นรูปร่างคลา้ยหอยแครง

และนํ้ าตกแช่แขง็ ถา้มองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย นํ้าแร่ท่ีไหลลงมาแต่ละชั้นจะแขง็

เป็นหินปูน ห้อยยอ้ยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ นํ้ าแร่น้ีมีอุณหภูมิประมาณ 33-33.5 องศา

เซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนาํมาด่ืม เพราะเช่ือวา่มีคุณสมบติัในการรักษาโรคหวัใจ โรคไข

ขอ้อกัเสบ ความดนัโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่านํ้ าพุร้อน

สามารถรักษาโรคได ้
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ําแบบบุฟเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พกัคา้งคืน ท่ี    Colossae Hotel 5*   หรือเทียบเท่า   www.colossaehotel.com 

วนัท่ีหกของการเดินทาง         เมืองปามคัคาเล่-เมืองคอนยา่-พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า-เมือง 

                                           คัปปาโดเกีย-ระบําหนา้ทอ้ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนยา่ Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชัว่โมง)  

ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญั

ของภูมิภาคแถบน้ีอีกดว้ย ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง

ของภมิูภาคตอนกลางของประเทศตุรกี  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑเ์มฟลานา Mevlana Museum หรือสาํนกัลมวน ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัวา่ชายคนน้ีเป็นผูว้ิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกไดว้า่

เป็นผูช้กัชวนคนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์ห้เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม พิพิธภณัฑ์เมฟลาน่า เดิมเป็น

สถานท่ีนกับวชในศาสนาอิสลามทาํสมาธิ Whirling Dervishes โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะ

ฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหน่ึงของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอก

ปลายแหลมสีเขียวสดใน ภายในตกแต่งประดบัประดาฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสําหรับ

ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาน่า นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia 

ดินแดนท่ีมีภมิูประเทศอนัน่าอศัจรรยแ์ปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่าง 

ๆ ท่ีงดงาม คัปปาโดเกีย Cappadocia เป็นช่ือเก่าแก่ภาษาฮิตไทต ์(ชนเผา่รุ่นแรก ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่น

ดินแดนแถบน้ี) แปลว่า ดินแดนมา้พันธ์ุดี ตั้งอยูท่างตอนกลางของตุรกี เป็นพ้ืนท่ีเกิดจากการระเบิด

ของภเูขาไฟเออซิเยส และ ภเูขาไฟฮาซาน เม่ือประมาณ 3 ลา้นปีท่ีแลว้ เถา้ลาวาท่ีพน่ออกมาและเถา้ถ่าน

จาํนวนมหาศาลกระจายทัว่บริเวณจนทบัถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ข้ึนมา จากนั้นกระแส นํ้ า ลม ฝน แดด 

และหิมะ กัดเซาะกร่อนหิน แผ่นดินภูเขาไฟไปเร่ือย ๆ นับแสนนับลา้นปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศ

ประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ท่ีเตม็ไปดว้ยหินรูป แท่ง กรวย ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพดัรูปทรง 

ดูประหน่ึงดินแดนในเทพนิยายจนผูค้นในพ้ืนท่ีเรียกขานกนัวา่ ปล่องไฟนางฟ้า ในปี ค.ศ. 1985 

ยเูนสโกไ้ดป้ระกาศใหพ้ื้นท่ีมหัศจรรยแ์ห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม



 
แห่งแรกของตรุกี ระหวา่งทางแวะชม คาราวานสไลน ์Caravanserai  ท่ีพกัแรมระหวา่งทาง

ของชาวเติร์กในสมยัออตโตมนั    
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

จากนั้นนาํท่านชม “ระบําหนา้ทอ้ง” ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรกี 

พกัคา้งคืน ท่ี     Ramada Hotel 5*    หรือเทียบเท่า       www.ramada.com  

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง        เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภณัฑเ์กอเรเม่-เมืองใตดิ้นไคมคัล่ี 

                                          เยีย่มชมบา้นของมนษุยถ้ํ์า-เมืองเนฟเชียร-์กรงุอังคาร่า 

05.00 น. ท่านท่ีสนใจนัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บริเวณล๊อบบ้ี (ทัวรน์ั่งบอลลนน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทัวร ์ค่า

ขึ้นบอลลนูประมาณท่านละ 200 ดอลล่าสหรัฐในกรณีท่ีชําระดว้ยเงินสด และราคา 

210 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีท่ีชําระด้วยบัตรเครดิต บริษัทตัวแทนผู้ให้บริการทัวร์

บอลลูนในตุรกี มีประกันภัยให้กับทุกท่าน แต่สําหรับประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไม่

ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเคร่ืองร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซ้ือ Optional 

Tour ขึ้นอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน) เจา้หนา้ท่ีบริษทับอลลูน รอรับท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่

ท่ีไม่ควรพลาด พร้อมกบัประกาศนียบตัรท่ีรอมอบใหก้บัทุกท่าน  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่านเขา้ชม นครใตดิ้น Underground City of Kaymakli ซ่ึงเป็นเมืองใตดิ้นท่ีมีครบทุกอยา่ง 

ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องนํ้ า ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ ซ่ึง

สาเหตุท่ีแทจ้ริงของการสร้างเมืองใตดิ้น ปัจจุบนัยงัสรุปไม่ได ้ส่วนใหญ่ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นการ

สร้างเพ่ือใชเ้ป็นทีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู (โดยเฉพาะพวกทหารโรมนั) แมจ้ะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึก

ลงไปใตดิ้นหลายชั้น แต่วา่อากาศในนั้นกลบัถ่ายเทเยน็สบาย เน่ืองจากเป็นหินภูเขาไฟ อุณหภูมิเฉล่ียทั้ง

ปี ประมาณ 17-18 องศาเซลเซียส หนา้ร้อนอากาศเยน็ หนา้หนาวอากาศอบอุ่น จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม 

โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม Goreme  เพ่ือเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme 

Open Air Museum  ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาว

คริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ้าเป็นจาํนวนมากเพ่ือสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการ

รุกรานของชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บารบ์ารา St. Barbar 

Church  โบสถ์มงักร Snake Church  และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church  พิเศษ!! 

เขา้ชมบา้นพกัของมนษุยถ้ํ์าพ้ืนเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia 

พร้อมด่ืมชา กาแฟ เน่ืองจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เม่ือมีผูม้าเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น 

Welcome Drink เพ่ือแสดงถึงนํ้ าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพบา้นพ้ืนเมืองท่ีมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริงๆ  
ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต ์

พกัคา้งคืน ท่ี     Bera Hotel 5*  หรือเทียบเท่า    www.bera.com.tr 



 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  กรงุอังคาร่า-กรงุอิสตนับลู-เมืองอัลมาต้ี (ประเทศคาซคัสถาน) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรงุอิสตนับูล (ระยะทาง 454 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

ส่งทา้ยคร่ึงวนัช่วงบ่ายดว้ยการนาํท่านสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสไปซ ์มารเ์ก็ต Spice Market หรือ
ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถท่ีจะเลือกซ้ือของฝากคนท่ีรัก หรืออาจจะเลือกซ้ือเป็นของขวญัใหก้บัญาติ

มิตรท่ีอยูเ่มืองไทยไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ ผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือ

ของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ มีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย   
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ เมืองอัลมาต้ี 

21.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุอัลมาต้ี โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 912 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง     เมืองอัลมาต้ี 

06.05 น.  เดินทางถึงสนามบิน อัลมาต้ีล Almaty  ประเทศ คาซคัสถาน Kazakhstan หลงัจากผา่น 

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั ในกรุงอลัมาต้ี   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระพกัผอ่น หรือบางท่านเลือกท่ีจะนอนหลบัซักนิด เพ่ือให้ร่างกายพร้อมท่ีจะเปิด
ประสบการณ์ใหม่กบัแหล่งท่องเท่ียวของประเทศคาซัคสถาน ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านออกเดินทาง
โดยรถโคช้ปรับอากาศ นาํท่านข้ึน Cable Car สู่ สถานท่ีตากอากาศท่ีสวยงาม ซิมบุลลกัซ ์ซ่ึงมี
ความสูงกวา่ 2,200 เมตร เป็นเนินเขาท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงาม และมีช่ือเสียงท่ีสุดในอลัมาต้ี เนินเขาแห่ง
น้ีท่านสามารถท่ีจะมองเห็นเทือกเขาเทียนซานท่ีลอ้มรอบไปดว้ยสีสันของตน้ไมห้ลากหลายสายพนัธ์ุ ท่ี
ต่างสลบัสีสันดูงานสวยงามสลบัสีกนัทั้งสีเหลือง ส้ม และเขียว ระหวา่งท่ีท่านนัง่กระเชา้ดา้นล่างท่าน
สามารถมองเห็นท่ีตั้งของลานสเกตนํ้าแขง็มีดิโอ ซ่ึงนบัวา่เป็นลานสเกตท่ีไดม้าตรฐานและมีช่ือเสียงอีก
แห่งหน่ึงของเมืองอลัมาต้ี ซึงในช่วงฤดูหนาวผูค้นท่ีช่ืนชอบการเล่นสเกตจะพากนัมาเล่นสเกตท่ีลาน
สเกตนํ้ าแข็งมีดิโอกนัเป็นจาํนวนมาก และ ในปี ค.ศ. 2011 ไดร้ับเกียรติใหเ้ป็นเป็นเจา้ภาพ

การแขง่ขนักีฬา Asian Winter Game ท่ีลานสเกตนํา้แขง็มีดิโอแห่งน้ี 
หมายเหต ุในกรณีท่ีกระแสลมแรง ไม่สามารถขึ้นกระเชา้ได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะเปล่ียนแปลงโปรแกรมท่องเท่ียว เป็นการชม การแสดงเหยี่ยวแทน   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

นาํท่านเท่ียวชม จัตุรัสสาธารณะ ซ่ึงท่านจะไดช้ม อนุสาวรียอิ์สรภาพ Monument of 

Independence รวมทั้งท่านจะไดเ้ห็นเทือกเขาเทียนชานอย่างเด่นชดัอีกดว้ย จากนั้นเท่ียวชม 
สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ Panfilovetzev Park สร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานเพ่ือรําลึกถึง
วีรบุรุษชาวคาซัคท่ีช่วยโซเวียต รบกบันาซีในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ภายในสวนมีการปลูกตน้ไม้
หลากหลายสายพนัธ์ุดูสวยงามและถือวา่เป็นปอดแห่งเมืองอลัมาต้ี นาํท่านชม โบสถ์คริสตเ์ซนคอฟ 
Zenkov Cathedral สรา้งโดยไมโ้ดยไม่ใชต้ะปใูนการยดึติดหรือต่อแมเ้พียงสกัตัวเดียว 
ภายในโบสถมี์การตกแต่งฝาผนังและเพดานสวยงามน่าท่ึงเป็นอย่างมาก ในอดีตท่ีดินบริเวณน้ีไดเ้กิด
เหตุการแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ท่ีสุดทาํให้ส่ิงก่อสร้างทุกแห่งพงัทลายเสียหายจนหมดส้ิน ยกเวน้ โบสถ์
คริสต์ เซนคอฟ เพียงแห่งเดียวท่ียงัคงสภาพเดิมโดยไม่เกิดการเสียหายแมแ้ต่น้อย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่า



 
อศัจรรยเ์ป็นอยา่งมาก ทั้งๆ ท่ีสร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว จึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวคาซัคสถานให้
ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากจวบจนปัจจุบัน จากนั้ นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Central 

Historical Museum ซ่ึงจดัแสดงภาพและประวติัศาสตร์ของคาซคัสถาน การพฒันาของชนชาติ
คาซคั โดยการจดัแสดงประวติั โบราณวตัถุสาํคญัทั้งของแทแ้ละแบบจาํลอง สมบติัช้ินท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ 
ชดุนกัรบทองคํา ซ่ึงทาํจากแผ่นทองคาํแท ้4,000 ช้ิน เยบ็เป็นชุดนักรบโบราณ ตั้งแต่หมวกทรงสูง 
เส้ือเกราะ และสนับแขง้ ชุดดงักล่าวขุดคน้ไดท่ี้เมืองโบราณ นอกเมืองอลัมาต้ี ออกไปประมาณ 30 
กิโลเมตร จากนั้นมีเวลาใหท่้านไดแ้วะแหล่งชอ้ปป้ิงสุดฮิตของเมืองอลัมาต้ีท่ี ตลาดกรีน มารเ์ก็ต  
Green Market ณ ตลาดแห่งน้ี ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดห้ลากหลายชนิด ไม่วา่จะเป็นของท่ี
ระลึก ถัว่ต่าง ๆ เป็นของฝากไดเ้ป็นอยา่งดี หรือบางท่านตอ้งการท่ีจะลองล้ิมรสนมอูฐ ท่ีตลาดแห่งน้ีก็มี
ใหท่้านไดท้ดลองเช่นเดียวกนั จากนั้นชอ้ปป้ิงต่อท่ีร้านขายของฝาก ของท่ีระลึก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ช็อค
โกแลต ซ่ึงเป็นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมหาซ้ือเป็นของฝาก อิสระชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั  

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองอัลมาต้ี 
วนัท่ีเกา้ของการเดินทาง     เมืองอัลมาต้ี-กรงุเทพมหานคร 

01.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรงุเทพมหานคร โดยสายการบิน  แอร ์แอสตาน่า เท่ียวบินท่ี KC 931 

08.55 น.  เดินทางถึง กรงุเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*** End of Service *** 

 

อตัราค่าบรกิาร โปรแกรม เอ็กซค์ลซีูฟ ตรุกี+คาซคัสถาน 9 วนั  

กร ุป๊วนัท่ี     16-24 ต.ค. 2558 ,  23-31 ต.ค. 2558   

 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ หรือ เดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ราคาท่านละ 55,900.- บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว       ราคาท่านละ  9,000.- บาท   

เดก็ ตํ่ากวา่ 12 ปี  (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 55,900.- บาท 

เดก็ อาย ุ7-12 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 53,900.- บาท 

เดก็ อาย ุ2-6 ปี  (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน)   ราคาท่านละ 52,900.- บาท 

**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน้ํามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิท่ี 

สายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 58) ** 

 

ขอ้แนะนําบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเท่ียวทราบกอ่นการเดินทาง 

สาํหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯ ขอแนะนาํให้

นกัท่องเท่ียวเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันกัท่องเท่ียวมากกวา่ 

กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ นกัท่องเท่ียวไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด สาํหรับชั้นท่องเท่ียว ท่านละ 1 ใบ (นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 
 

กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry (นํา้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั)       



 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวมถึง 

ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบิน แอร ์แอสตาน่า (นํา้หนักกระเป๋าเดนิทาง ไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน) 

 

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีนํ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกีและประเทศคาซคัสถาน 
ค่าวซ่ีา ประเทศคาซคัสถาน (เอกสารท่ีใช ้รปูถ่าย 2 น้ิว พ้ืนหลงัสขีาว 2 รปู, พาสปอรต์ตวัจริง) 

ค่าประกนัภยัการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ทีม่อีายุเกนิ 85 ปี) 

ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุในโปรแกรม, นํา้ด่ืมบริการบนรถ วนัละ 2 ขวด 

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ 

เจา้หนา้ท่ีไกดค์นไทย อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วมถึง 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ ค่าแฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (3.00USD / ท่าน / วนั), คนขบัรถ (2.00USD / ท่าน / วนั) (คดิเป็น 8 วนั รวมเท่ากบั 40 USD) 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วนั (คดิเป็น 8  วนั รวมเท่ากบั  24 USD) 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลซีูฟ ตรุกี+คาซคัสถาน 9 วนั 

การชําระเงนิ งวดท่ี1: สํารองทีน่ั่งมดัจําท่านละ 10,000.- บาท   ภายใน 3 วนัหลงัจากทําการจอง 

งวดท่ี2: ชําระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด    ภายใน 30 วนัลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิกทวัร ์โปรแกรม เอ็กซค์ลซีูฟ ตรุกี+คาซคัสถาน 9 วนั 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย (สงกรานต-์ปีใหม่ 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าวซ่ีา (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 26-44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั หกัค่ามดัจาํ 10,000+ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-25วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% 
 

หมายเหต ุ

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 
 



 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะคาํนึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัหากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทางถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ผูเ้ดินทางตอ้งรอRefund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆยืนยนัการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิกบริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่(Twin/Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนัซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบินเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ
เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้มนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 



 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลชัน่นํ้ าหอมยาสีฟันเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ังโดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุง
ใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรับนํ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสาร
ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเกบ็ค่าระวางนํ้าหนกัเพ่ิมเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธไดห้าก นํ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง 
( 9.75น้ิว ) + ยาว( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศนํ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตราฐาน
ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบินบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย 
สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้ าหนกั
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรกต็าม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการ
บินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามนํ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่
ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้
ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


