
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Turkey + Kazakhstan 
8 วนั 5 คนื 

 ชม เมอืงอสิตนับูล สุเหรา่สนี ้าเงิน สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  
 ชมดนิแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   
 ชมดนิแดนอนัน่าอศัจรรย ์ปามุคคาเล ่(ปราสาทปุยฝ้าย) 
 ชมสญัลกัษณอ์นัชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย  
 ชมเมืองอนัรุง่เรอืงในอดตีกาล ทีปั่จจุบนัคงไวเ้พียงซากปรกัหกัพงั เมอืงเอฟฟิซสุ  
 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู ่
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมืองคุณภาพที ่ตลาดสไปซ ์
 เทีย่วชม เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน 

 
ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - อลัมาต ี- อสิตนับลู 
 
07:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้  8 เคานเ์ตอร  ์

U สายการบนิ Air Astana โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั  
 
10:15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทีย่วบนิที่  KC932 (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 6.30 ชม.) 
 
16:25 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
17:55 น. ออกเดนิทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ี โดยสายการบนิ Air Astana 

เทีย่วบนิที ่KC911 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
 
20:55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีหลงัผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง นํา

ท่านเดนิทางสู่ทีพ่กั  
 
ทีพ่กั   Golden Way Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่  
            
 

 
 
 
 



 

วนัที ่2  ชานคัคาเล ่- ไอวาลคิ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชานคัคาเล ่ Canakkale ปัจจุบนัเป็นเมืองท่องเทีย่วทีส่ําคญัของตุรก ีมี
ความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์เดมิมีชือ่ว่า โบกาซ ีหรอื เฮลเลสปอนต ์  ตัง้อยู่บนจุดแคบทีสุ่ดของชอ่งแคบ
คารด์าแนลส ์ใกลก้บัแหลมเกลโิบลู ของกรซี บนฝ่ังของ 2 ทะเล คอื ทะเลมารม์ารา และทะเลเอเจยีน  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงทรอย Troy เมืองทีม่ีชือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ 
ชม มา้ไมจ้ าลองแหง่เมอืงทรอย Wooden Horse of Troy ซึง่เปรยีบเสมือนสญัลกัษณอ์นัชาญ
ฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทําใหก้รุ งทรอยแตก และ Hollywood Troy สรา้งขึน้
เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพยอ์เีลยีดไดเ้ห็นดว้ยตาของตนเองอกีด ้ วย จากน้ันนํา
ท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไอวาลคิ Ayvalik   

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Halic Park Hotel Dikilli 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่3  คูซาดาส ึ- เอฟฟิซสุ - ปามุคคาเล่ 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคูซาดาส ึKusadasi เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่ก่อนครสิตกาล หลงัจากที่
ตกเป็นอาณาจกัรออตโตมนั มหาเสนาดโีอคุซ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีรแ์ห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 และสุ
สต่านออสมนัที ่ 2 ไดส้รา้งสุเหรา่คาไลชแิละโรงอาบนํ้า ตลอดจนกําแพงเมืองทีพ่กัสําหรบักองคาราวา น 
เพื่อใหคู้ซาดาสเึป็นเมืองท่าทีเ่หมาะในการทําการคา้ระหว่างยโุรปและแอฟรกิาใต ้และคูซาดาสเึพิ่งเป็นทีนิ่ยม
ของนักท่องเทีย่วเมื่อปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงานเครือ่งหนงั  Leather Shop ซึง่มีชือ่เสยีงโด่ง
ดงัของประเทศตุรก ี 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเอฟฟิซสุ City of Ephesus เมืองโบราณทีม่ีการบํารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี
เมืองหน่ึงเคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลกัสรา้งเมือง ซึง่รุง่เรอืงขึน้ในศตวรรษที ่
6 ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอรเ์ซยีและกษตัรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราชภายหลงั
เมื่อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดนิบนถนน
หนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมยั 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง
ละครกลางแจง้ที่ สามา รถจุผูช้มไดก้ว่า 30 ,000 คน ซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้นําท่านชม  หอ้ง
อาบน ้าแบบโรมนัโบราณ Roman Bath ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยของหอ้งอบไอนํ้าใหเ้ห็นอยู่จนถงึทุกวนันี ้
หอ้งสมุดโบราณทีม่ีวธิกีารเก็บรกัษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทุีกสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ เฮเลนนิสตคิที่



 

มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต จากน้ันนําท่านเขา้ชม บา้นของพระแมม่าร ี House of  Virgin 
Mary ซึง่เชือ่กนัว่าเป็นทีสุ่ดทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศยัอยู่ และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลงันี ้ชม คอมเพลก็ซ  ์ที่
ประกอบดว้ย ยมิเนเซยีมเวดอุิส ทีพ่่อคา้และคหบดสีรา้งขึ ้ นเมื่อศตวรรษที ่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของ
โรมนัในสมยัน้ั นคอื รวมยมิเนเซยีมไวก้บัโรงอาบนํ้าทีพ่ร ัง่พรอ้มไปดว้ยนํ้า รอ้น นํ้าเย็น และนํ้าอุ่น ภายใน
ประดบัดว้ยโมเสกและรูปป้ันต่างๆ สนามกฬีานีส้รา้งขึน้ในยุคเฮเลนิสตคิเป็นรูปเกอืกมา้ เป็นจุดศูนยร์วมของ
ชาวเอฟิซสุมาแต่ตน้ ใชจ้ดัแข่งกฬีาหลายประเภทซึง่ยงัคงใชง้านไดจ้นถงึปัจจุบนันี ้ 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงปามุคคาเล ่Pamukkale เมืองทีม่ีนํ้าพุเกลอืแรร่อ้นไหลทะลุขึน้มาจากใตด้นิผ่าน
ซากปรกัหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรกีก่อนทีไ่หลลงสู่หนา้ผาผลจากการไหลของนํ้าพุเกลอืแรร่อ้นนี้ ได ้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของนํ้าตกสขีาวเป็นช ัน้ๆ หลายช ัน้ และผลจากการแข็งตวัของแคลเซยีมทํา ใหเ้กดิเป็น
แก่งหนิสขีาวราวหมิะขวางทางนํ้าเป็นทางยาว ซึง่มีความงดงามมาก เรยีกปรากฎการณนี์ว่้า  ปราสาทปุย
ฝ้าย  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 
ทีพ่กั  Pam thermal Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่             
 
วนัที ่4  ปามุคคาเล ่- คอนย่า - คปัปาโดเกยี 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งนํ้าพุเกลอืแรร่อ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมนัเชือ่ว่า นํ้าพุรอ้นดงักล่าว
รกัษาโรคได ้จงึไดส้รา้ง เมอืงฮเียราโพลสิ Hierapolis ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้มัผสัเมืองโบราณอกีแห่งหน่ึง
ซึง่สรา้งขึน้ในสมยัโรมนั 

 
 
 



 

 
 
 

ไดเ้วลานําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคอนย่า Konya อดตีเมืองหลวงของอาณาจกัร เซลจูค ในชว่งปี ค .ศ. 
1071 – 1308 รวมทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทีส่ําคญัของภูมิภาคแถบนี ้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกั บ ทศันียภาพที่
งดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมิภาคตอนกลางของตุรกี ท่านจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบท  และ
ทศันียภาพทีส่วยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง / 404 กม.) 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไรน ์Caravanserai ทีพ่กัแรมและทีแ่ลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างทางของชาว
เตริก์ในสมยัออตโตมนั นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคปัปาโดเกยี Cappadocia ชมดนิแดนทีม่ีภูมิประเทศอนั
น่าอศัจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้ทบัถมเป็น
เวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระทําของธรรมชาต ิโดยการกดัเซาะของพายุลม ฝน หมิะ และกาลเวลา ได ้
ปรุงแต่งดนิแดนคปัปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอศัจรรยด์ว้ยภูมิลกัษณต์่างๆ เปรยีบดงั
สวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่ว่า ดนิแดนแหง่เทพนิยาย  หรอื ดนิแดนแหง่ปลอ่งนางฟ้า Fairy Chimney 
คปัปาโดเกยียงัไดร้บัการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมแห่ง
แรกของตุรกอีกีดว้ย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 **พเิศษ** น าทา่นชมโชวร์ะบ าหน้าทอ้ง สไตลพ์ืน้เมือง ประเทศตุรก ี
 
 
 

 
 
 
ทีพ่กั  Ramada Plaza Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่             



 

 
วนัที ่5  คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- มหานครใตด้นิ - องัการา่ 
 

โปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร ์
สําหรบัท่านใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมืองคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม เวลา 06.00 น. 
ชมความงดงามของเมืองคปัปาโดเกยีในอกีมุมหน่ึงทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชัว่โมง (คา่
ขึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยู่ในคา่ทวัร ์หากลูกคา้ช าระเงิ นสดหน้างาน ราคา 210 USD ตอ่ 1 ทา่น 
หรอืหากช าระดว้ยบตัรเครดติหน้างาน ราคา 220 USD ตอ่ 1 ทา่น) **ประกนัภยัทีท่ าจาก
เมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภทกจิกรรมนี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของทา่น** 

 

 
 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกอเรเม ่ Goreme นําท่านชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่  Goreme 

Open Air Museum ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. ที ่9 เกดิจากความคดิของชาวครสิต ์
ทีต่อ้งการเผยแพรศ่าสนา โดยการขดุถํา้เป็นจํา นวนมากเพื่อสรา้งโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกราน
จากชนเผ่าลทัธอิืน่ทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชมและถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรอืน
ของชาวเมืองคปัปาโดเกยีทีเ่กดิจากการขดุเขา้ไปในหิ นภูเขาไฟ และใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัรวมถงึใชเ้ป็นศาสน
สถานต่างๆ  

 

 
 
 



 

เมอืงคปัปาโดเกยี มี นครใตด้นิ Underground City อยู่หลายแห่ง เกดิจากการขดุเจาะพืน้ดนิลงไป เพื่อ
ใชเ้ป็นทีห่ลบซอ่นของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศกึในสมยัทําสงคราม ซึง่นครใตด้นิทีข่ึน้ชือ่และมี
นักท่องเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีสุ่ด คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ Underground City มีความลกึถงึ 11 ชัน้ 
(ลกึทีสุ่ดที ่85 เมตร) พรอ้มทัง้ยงัมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่
นครใตด้นินับเป็นสิง่มหศัจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมือมนุษยอ์ย่างหน่ึงก็ว่าได ้

 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามคิ Pottery at Avanos 
Village สนิคา้คุณภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตุรก ีใหเ้วลาท่านเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  

 
 

 
 
 จากน้ันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงองัการา่ Ankara เมืองหลวงของประเทศตุรก ีและเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั

องัการา่ องัการา่เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากอสิตนับูล มีประชากรเฉลีย่ 3.9 ลา้นคน เมืองแห่งนี้
ต ัง้อยู่บรเิวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลยีจงึทําใหม้ีความสําคญัทัง้ทางธรุกจิและอุตสาหกรรม เป็นศูนยก์ลาง
ของรฐับาลตุรก ีและเป็นทีต่ ัง้ของสถานทูตประเทศต่างๆ อกีดว้ย ระหว่างทางใหท่้านได ้เห็นววิของ ทะเลสาบ
เกลอื Salt Lake 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  The Ankara Hotel 4* หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที ่6  อสิตนับูล 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงอสิตนับูล Istanbul เมืองทีม่ีความสําคญัทีสุ่ดและเป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่น
มากทีสุ่ดในตุรก ีเป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่รมิ ชอ่งแคบบอสฟอรสั Bosphorus เดมิชือ่ว่า คอนสแตนตโินเปิล ซึง่
เป็นอาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่ในประวตัศิาสตร ์เป็นเมืองสําคญัของชนเผ่าจํานวนมากในบรเิวณน้ัน จงึส่งผลใหอ้สิ
ตนับูลมีชือ่เรยีกแตกต่างกนัออกไป เชน่ ไบแซนเทยีม คอนสแตนตโินเป้ิล เป็นตน้   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเยีย่มชมและถ่ายรูปกบั สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย  St. Sophia or Mosque of Hagia Sophia 
หรอืชือ่ในปัจจุบนั คอื พพิธิภณัฑฮ์ายาโซฟีอา  หรอื ฮาเจยีโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดมิ
เคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนา นิกายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสุเหรา่ และในปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็น
พิพิธภณัฑ ์สุเหรา่เซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึง และมกัถูกจดัใหอ้ยู่ ในรายการ 1 ใน 
7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาดมหมึากลางวหิาร และนับเป็นตวัอย่างทีด่ทีีสุ่ด
ของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
 
 

 
 
 
 
นําท่านชม สุเหรา่สนี ้าเงิน Blue Mosque สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่ีความสวยงามอกีแห่งหน่ึง ซึง่
ชือ่นีไ้ดม้าจากสนํี้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชปู้ตลอดแนวฝาผนังดา้นใน ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวงั
ของจกัรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 ค.ศ. 1609 ใชเ้วลาสรา้งโดยรวมแลว้ 7 ปี  
 
 
 



 

 
 
 
นําท่าน ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั  Bosphorus Cruise ซึง่เป็นชอ่งแ คบทีเ่ชือ่มทะ เลดํา The 
Black Sea เขา้กบัทะเลมารม์ารา่ Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กโิลเมตร ความกวา้งเร ิม่
ต ัง้แต่ 500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืว่าชอ่งแคบนีเ้ป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวปียโุรปและสุดขอบทวปี
เอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงาม แลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรสั ยั งเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ําคญัยิง่ในการป้องกนั
ประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะที่ ล่องเรอืท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์า้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวงัโดลมา
บาเช หรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรป ของบรรดาเศรษฐทีัง้หลายซึง่ลว้นแลว้แต่สวยงามตระการตาทัง้สิน้ นําท่าน
เดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิง Candy Shop และ ตลาดสไปซ ์Spice Market หรอืตลาดเครือ่งเทศ ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ของฝากคุณภาพดไีดใ้นราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครือ่งประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ 
หรอืเตอกสิดไีลท ์สนิคา้อนัเลือ่งชือ่ของตุรกซี ึง่มีใหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 
 

 
 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับูล ประเทศตุรกี 
 
21:55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิ

ที ่KC914 
 
วนัที ่7  อลัมาต ี
 
06:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศย าน เมอืงอลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน  นําท่านเขา้สู่ ทีพ่กั โรงแรมทีอ่ลัมาต ี 

รบัประทานอาหารเชา้ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ัน Check out ออกจากทีพ่กั จากน้ันนําท่านท่องเทีย่วสถานทีส่ําคญั ของ กรุงอลัมาตี  เร ิม่ดว้ยการ

เดนิเที่ ยวชม จตัุรสัสาธารณะ  Republic Square, อนุสาวรยี ์อสิรภาพ Monument of 
Independence และ สวนสาธารณะ แพนฟิลอฟ Panfilovtzev Park 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการ ชอ้ปป้ิงที ่ตลาดกรนีมารเ์กต็  Green market ซึง่มีทัง้สนิค ้ าอุปโภค บรโิภค  

เครือ่งแต่งกาย ไข่ปลาคาเวยีร ์วอ้ดกา้ ถั่วชนิดต่างๆ ในราคาถูกมาก 
 
 
 

 
 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน อลัมาต ีเพื่อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
 
วนัที ่8  อลัมาต ี- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
01:05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC931  
 
08:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  มถิุนายน 

15 ม.ิย. 62 - 22 ม.ิย. 62  29,900 29,900 28,900 6,900 - 

22 ม.ิย. 62 - 29 ม.ิย. 62  29,900 29,900 28,900 6,900 - 

29 ม.ิย. 62 - 06 ก.ค. 62  29,900 29,900 28,900 6,900 - 

เดอืน  กรกฎาคม 

06 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62  30,900 30,900 29,900 6,900 - 

13 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 * วนัอาสาฬหบูชา 32,900 32,900 31,900 6,900 - 

20 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62  30,900 30,900 29,900 6,900 - 

27 ก.ค. 62 - 03 ส.ค. 62 * วนัเฉลมิพระชน
พรรษา ร. 10 

32,900 32,900 31,900 6,900 - 

เดอืน  สงิหาคม 

03 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62  30,900 30,900 29,900 6,900 - 

10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 * วนัแม่ 32,900 32,900 31,900 6,900 - 

17 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62  30,900 30,900 29,900 6,900 - 

24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62  30,900 30,900 29,900 6,900 - 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่ อนเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมีบาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นวนัเวลาบนิ มิฉะน้ันทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน 
 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง สําเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ ั บเจา้หนา้ทีห่ลงัจากทีไ่ดช้าํระค่ามดัจําทวัร ์หรอืค่าทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่- นามสกุลผิด ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มิฉะน้ันถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิในส่วนนี ้
 หลงัจากทีท่่านไดช้าํระค่ามดัจํา และค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบุเท่าน้ัน 
 ทางบรษิทัไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเพิ่ม

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 
 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิ (พกัเดีย่ว ) ขึน้อยู่กบัมาต ราฐานโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิําหรบันักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมีการเรยีกเก็บเพื่อเป็นสนินํ้าใจกบัผู ้

ใหบ้รกิารในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรยีมค่าใชจ้่ายส่วนนีเ้พื่อมอบใหห้วัหนา้ทวัรร์ะหว่างการเดนิทาง 



 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Air Astana 
 ค่าทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่  4-5 ดาว สําหรบัพกัหอ้งละ 2 ทา่น (ในกรณีมี งานเทรดแฟร ์

การแข่งขนักฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพกัในเมืองใกลเ้คยีงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ  **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกนัการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบรษิทั** อตัราเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการเดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่าํนาญทาง (ไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 60 USD /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑนํ์้าหนักดงันี ้กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจํานวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 
 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และสําหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าทําใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่สําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจําตวัคนต่างดา้ว 3. ใบสําคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. สําเนาทะเบยีนบา้น (ถา้มี ) 5. สมุดบญัชเีงนิฝาก (ถา้มี ) 6. รูปถ่ายส ี 2 นิว้ 2 รูป ทางบรษิทัจะเป็น
ผูด้ําเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยชาํระค่าบรกิารต่างหาก (สําหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง
ทําเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถทํากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่น แปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะคํานึงถงึ
ความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั และบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทาง
เน่ืองจากมีสิง่ผิดกฎหมายห รอืสิง่ของหา้มนําเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อั นสบืเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพํ่าพกัอยู่ในประเทศไทย 



 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอก จากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอํานาจของบรษิทักํากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้าํระเงนิมดัจํา หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืชาํระโดยตรงกบัทางทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มชาํระมดัจํา งวดแรก 20,000 บาท  
 ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 5,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจําท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึ ้ นเหนือ
การควบคุมของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบจองทวัร ์ ตุรก ี
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


