
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�สายการบิน Air Astana สายการบินยอดเยี�ยมระดบั � ดาว จาก Skytrax 

�พกัโรงแรมระดบั � ดาว ตลอดการเดินทาง  

�Bus VIP �� ที�นั �ง หนา้จอ Touch Screen ทุกที�นั �ง ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเล่นเกม ดหูนงั ฟังเพลง 

�Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง!!!!      

 

%&.(% น. คณะผู้เดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น  

เคาน์เตอร ์ Q แถว % -'( ซึ+งมีเจา้หน้าที+ของบริษัทคยอาํนวยความสะดวกเรื+องสมัภาระและเอกสาร
การเดินทางแก่ท่าน 

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



2%.(% น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนี� รํ +ารวยพรั +งพรอ้มไป

ดว้ยประวติัศาตร ์สิ+งก่อสรา้งที+ยิ+งใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที+ยวบินที+ KC-932  

 

 

 

 

24.(% น. เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองอลัมาตี-  แวะเปลี+ยนเครื+องเพื+อเดินทางต่อไปยงั นครอิสตนับูล 

2&.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน Air Astana เที+ยวบินที+  KC-911                            

62.%� น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL QUA HOTEL ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั จุดที+บรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ+งทาํใหป้ระเทศ
ตุรกีไดร้บัสมญานามวา่ ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรสัยงัเป็นจุดยุทธศาสตรส์าํคญัเนื+องจาก
เป็นเสน้ทางเดินเรือที+เชื+อมทะเลดําทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนที+ตั�งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ 
ไดแ้ก่ Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที+สาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชื+อให้
รถยนตส์ามารถวิ+งขา้มฝั+งยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.%JKL มีความยาวทั�งสิ� น %,NO( เมตร 
และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนที+ยาวเป็นอนัดับ   ของโลกในสมยันั�น (ปัจจุบนัตกไปอยู่อนัดับที+ '%) 
ขณะที+ล่องเรือพรอ้มดื+มดํ +ากบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึ+งสมมารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดล
มาบาเช่และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีที+สรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

หลงัจากนั�นนําทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ K ชม. (NO( กม.)  

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนําทุกท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคูซาดาซึ 

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั KUSADASI MARINA HOTEL ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง อิสตนับูล – ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus -  คูซาดาซึ   (B/L/D)



 

 

 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครื�องหนัง ซึ+งเป็นโรงงานผลิตเครื+องหนังขั�นดีส่งขายใหก้บัแบรนดช์ั�นนํา
หลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสื� อหนังต่างๆตามอธัยาศยั  

จากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณที+มีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมือง
หนึ+ง เคยเป็นที+อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ+งอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึ+งรุ่งเรืองขึ� นใน
ศตวรรษที+ O ก่อนคริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์
หาราช ภายหลงัเมื+อโรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึ� นเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั 
นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที+สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิ+งก่อสรา้งเมื+อสมัย 
',((( ปีที+แลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจง้ที+สามารถจุผูช้มไดก้ว่า L(,((( คน ซึ+งยงัคงใชง้านได้
จนถึงปัจจุบนั นําท่านชม หอ้งอาบนํ�าแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ที+ยงัคงเหลือร่องรอยของ
หอ้งอบไอนํ�า ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี� , หอ้งสมุดโบราณ ที+มีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุก
สิ+งทุกอยา่งลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที+มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซึ+งเชื+อกนัว่าเป็นที+สุดทา้ยที+พระแม่มารีอาศยั
อยู่และสิ� นพระชนมใ์นบา้นหลงันี�  ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ % ใน K สิ+งมหศัจรรยยุ์คโบราณ 
สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตั�งตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 
%(( ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิ+งใหญ่ในอดีตได ้

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที�สาม คูซาดาซึ – ปามุคคาเล่        (B/L/D)



หลังจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมือง
ปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง L ชม. 
(%\J กม.) เมืองที+มีนํ� าพุเกลือแร่รอ้น
ไหลทะ ลุ ขึ� นมาจาก ใต้ดิน ผ่ านซาก
ปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก
ก่ อนที+ ไหลลงสู่ หน้ าผา  นํ า ท่ านชม 
ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของนํ�าพุ
เกลือแร่ร้อนนี� ได้ก่อใหเ้กิดทัศนียภาพ
ของนํ�าตกสีขาวเป็นชั�นๆหลายชั�นและผล
จากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเ้กิด
เป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนํ�าเป็นทางยาว ซึ+งมีความงดงามมาก ท่านจะไดส้มัผัส เมืองเฮียราโพ
ลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณที+สรา้งลอ้มรอบบริเวณที+เป็นนํ�าพุเกลือแร่รอ้น ซึ+งเชื+อกนัว่ามี
สรรพคุณในการรกัษาโรค เมื+อเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนี� เกิดการพงัทลายลง เหลือเพียง
ซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทั +วไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์
เตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  

คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารเชา้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึ+งเคยเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั +วโมง ระหว่างทางแวะชม 
Caravansarai ที+พกัของกองคาราวานในสมยัโบราณ เป็นสถานที+พกัแรมของกองคาราวานตามเสน้ทาง
สายไหมและชาวเติรก์สมยัออตโตมนั 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑเ์มฟลาน่า (Mevlana museum) เดิมเป็นสถานที+นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ+งของพิพิธภณัฑเ์ป็นสุสานของเมฟลาน่า เจ
ลาลุคดิน รูมี+ อาจารยท์างปรชัญาประจาํราชสาํนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคยโ์คบาท ภายนอกเป็นหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยงัเป็นสุสานสําหรับ
ผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าดว้ย 

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัที�สี� ปามุคคาเล่ – คอนยา่ – คปัปาโดเกีย      (B/L/D)



จากนั�นเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง '%N กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
' ชั +วโมง L( นาที นําทุกท่านสู่ นครใตดิ้น (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ที+ไดร้บัการ
ขึ� นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์
เชื+อมต่อถึงกนั เป็นสถานที+ที+ผูนั้บถือศาสนาคริสตใ์ชห้ลบภยัชาวโรมนั ที+ตอ้งการทาํลายรา้งพวกนับถือ
ศาสนาคริสต ์ สาํหรบัที+เราไปชมวนันี� เป็นเมืองใตดิ้นที+มีขนาดใหญ่ มีถึง 10 ชั�น แต่ละชั�นมีความกวา้ง
และสูงขนาดเท่าเรายืนได ้ทาํเป็นหอ้ง ๆ มีทั�งหอ้งครวั หอ้งหมกัไวน์ มีโบสถ ์หอ้งโถงสาํหรบัใชป้ระชุม 
มีบ่อนํ�า และระบบระบายอากาศที+ดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึก และทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบจนเดินสวนกนัไมไ่ด ้ 

 

 

 

 

 

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรม 

หลังอาหารนําท่านชมการแสดงพื� นเมือง “ระบาํหน้า
ทอ้ง” หรือ Belly Dance เป็นการเตน้ราํที+เก่าแก่อย่าง
หนึ+ง เกิดขึ� นมาเมื+อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบ
อียิปต ์และเมดิเตอรเ์รเนียน นักประวติัศาสตรเ์ชื+อกนัว่า 
ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสําคัญที+ไดอ้นุรักษ์ระบํา
หน้าทอ้งใหมี้มาจนถึง ปัจจุบนั และการเดินทางของชาว
ยิปซีทําใหร้ะบําหน้าทอ้งแพร่หลาย มีการพัฒนาจน
กลายเป็นศิลปะที+โดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการเครื+องดื+มฟรี
ตลอดการแสดง)  

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM HOTEL หรือเทียบเท่า (คปัปาโดเกีย) 

 

** สาํหรบัท่านใดที+สนใจขึ� นบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเจีย จะตอ้งออกจากโรงแรม (N.L( น. เพื+อชมความ
งดงามของเมืองคปัปาโดเจียในอีกมุมหนึ+งที+หาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ % ชั +วโมง **  

(ค่าขึ� นบอลลนูไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าทวัรป์ระมาณ '%(-'N( USD ค่ะ) 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ คปัปาโดเกีย – เมืองใตดิ้น – Uchisar Castle      (B/L/D)



เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม หุบเขาอุซิซาร ์ (Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที+อยูอ่าศยั ซึ+งหุบเขา
ดงักล่าวมีรพูรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทั +วทั�งภเูขา เพื+อเอาไวเ้ป็นที+อาศยั 
และถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์ คือ บริเวณที+สงูที+สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั�นในอดีตอุซิซาร ์ ก็มีไวท้าํ
หนา้ที+เป็นป้อมปราการที+เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภยัอีกดว้ย 

จากนั�นนําท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซื� อสินคา้ และของที+ระลึก  

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั +วโมง ระหว่างทางให้
ท่านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) จากนั�นนําทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
องัการ่า หรือที+มีชื+อตามประวติัศาสตรว์่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบนั และเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั ๒  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตั�งอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที+
ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตันบลูทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ  N( 
กิโลเมตร กรุงองัการาเป็นที+ตั�งของรฐับาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอคัรราชทูตประเทศ
ต่าง ๆ ในตุรกี ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจาํนวน 4,965,542  คน ทาํให้
กรุงอังการาเป็นเมืองที+มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป 
ในขณะที+นครอิสตนับลูเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานั�น กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้และเครือข่ายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก 
(รถยนตแ์ละรถไฟ) ที+เชื+อมโยงภมิูภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตร
ที+ขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทั +วตุรกีดว้ย   

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ โรงแรม  

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ANKARA IC KALE HOTEL ระดบั � ดาวหรือเทียบเท่า  

 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทุกท่านออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับลู ใชเ้วลาเดินทางประมาณ N ชม. ระยะทาง  N( กม. 

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

วนัที�หก  คปัปาโดเกีย – องัการ่า – อิสตนับูล       (B/L/D) 



 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําทุกท่านสู่ จตัรุสัสุลตา่นอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง
แห่งการท่องเที+ยวเมืองเก่า สรา้งขึ� นในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื+อใชเ้ป็นที+แสดงกิจกรรม
ต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึ� น 
ตรงกลางเป็นที+ตั�งแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึ+งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนั
สถานที+แห่งนี� ใชเ้ป็น ที+จดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพื� นที+ลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซึ+ง
เป็นที+ตั�งของเสาโอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาที+สรา้งในอียิปต ์เพื+อถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที+ 3 ถูกนํากลบัมา
ไวที้+อิสตนับลู เสาตน้ที+สอง คือ เสางู และเสาตน้ที+สาม คือ เสาคอนสแตนตินที+ 7 จากนั�นไม่ไกลนําทุก
ท่านชม Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที+มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 
จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนัและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวิหารเซนตโ์ซเฟียผนวก
กบัสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั�งเดิม ถือว่าเป็นมสัยิดที+ใหญ่ที+สุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใช้
เวลาในการก่อสรา้งนานถึง K ปี ระหว่าง ค.ศ.%O(J-%O%O โดยตั�งชื+อตามสุลต่านผู ้สรา้งซึ+งก็คือ 
Sultan Ahmed นั�นเอง  

 

 

 

 

 

จากนั�นนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถฮ์าเจีย โซเฟีย % ใน K สิ+ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นที+ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนา
คริสต ์พระเจา้จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมื+อประมาณคริสตศ์ตวรรษที+13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี 
เพื+อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต ์ แต่ถูกผูก้่อการรา้ยบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั�งเพราะเกิดการ
ขดัแยง้ระหว่างพวกที+นับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียน 
มีอาํนาจเหนือตุรกี จึงไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึ� นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี 
เมื+อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิ+งสวยงามที+สุดไดพ้ยายามหา สิ+งของ
มีค่าต่างๆ มาประดบัไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหว
อย่างใหญ่ทาํใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมื+อสิ� นสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน 
ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ดที+ 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์
หลงันี� ใหเ้ป็นสุเหร่าของชาวอิสลาม  

 



 

 

 

 

 

หลงัจากนั�นนําทุกท่านชม พระราชวงั Topkapi ตั�งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ+งถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์+ไดร้บั
การขึ� นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั�งแต่ปี ค.ศ. %J\N พระราชวงั Topkapi สรา้งขึ� นโดยสุลต่าน
เมหเ์มตที+ ' ในปี ค.ศ.% NJ บนพื� นที+กวา้งใหญ่ถึง   ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก 
ณ จุดที+สรา้งพระราชวงัแห่งนี� สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสั โกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าได้
อย่างชดัเจน ในช่วงที+เจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนี� มีราชวงศ์และขา้ราชบริพาร
อาศยัอยูร่วมกนัมากถึงสี+พนักวา่คน นําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงที+เป็นที+จดัแสดงทรพัยส์มบติั ขา้ว
ของเครื+องใชส่้วนพระองคเ์ครื+องเงินต่างๆ มากมาย 

นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market) หรือ
ตลาดเครื+องเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื� อของฝากไดใ้น
ราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นของที+ระลึก เครื+องประดับ 
ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึ� นชื+อและถั +ว
หลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร  

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั ISTANBUL QUA HOTEL ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน  

(\. N น. ออกเดินทางสู่กรุงอลัมาตี�  โดยสายการบิน Air Astana เที+ยวบินที+ KC-914 

%K.(( น. เดินทางถึงสนามบินอลัมาตี�  เพื+อแวะเปลี+ยนเครื+อง (ระหว่างเปลี�ยนเครื�องมีอาหารกล่องบริการ) 

 

 

(%.(( น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Air Astana เที+ยวบินที+ KC-931  

(\.NN น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

***หมายเหต ุรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั-งนี- โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั** 

หมายเหต ุเนื�องจากรายการนี- เป็นรายการทวัรร์าคาโปรโมชั �น ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและ
คนขบัรถ 2,&%% บาท/ท่าน 

 

วนัที�เจ็ด  อิสตนับูล – อลัมาตี-         (B/L/D) 

วนัที�แปด  อลัมาตี-  – กรุงเทพฯ        (-/-/-) 



 

กาํหนดวนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(6-( ท่าน/หอ้ง) 

 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 26 ปี 

(เสริมเตยีง) 

เด็กอายุต ํ �ากว่า 26 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
พกัเดี�ยว 

7-14 ก.ค. 

2�-62 ก.ค. 

6t ก.ค.-� ส.ค. 

6� ส.ค.-2 ก.ย. 

2-t ก.ย. 

66-6u ก.ย. 

2t,�%% 

5,000 

22-2t ส.ค. 

2(-6% ต.ค. 

6%-6& ต.ค. 
6u,�%% 

 

      **ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่าน
ไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั {วดงักล่าว ถา้เกิด

ขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ|ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ที�เหลือไว้
ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า 6 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 

 
ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนํา
ใหท่้านเปิดหอ้งพกั เป็น ' (% Twin + % Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

• กรณีเดินทางเป็นตั ~วกรุ๊ป หากออกตั ~วแลว้ไมส่ามารถขอคืนเงินไดแ้ละไมส่ามารถเปลี+ยนวนัเดินทางได ้

• กระเป๋าเดินทางเพื+อโหลด ใหท่้านละ % ใบ นํ�าหนักไมเ่กิน '( ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขึ� นเครื+อง (Hand carry) 
นํ�าหนักตอ้งไมเ่กิน K ก.ก.%ใบ  



 
อตัราค่าบริการนี- รวม 

• ค่าตั ~วเครื+องบินไป-กลบั โดยสายการบิน  Air Astana ชั�นประหยดั 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

• ค่ารถปรบัอากาศนําเที+ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที+ชาํนาญเสน้ทาง  

• ค่าที+พกัหอ้งละ ' ท่าน ในโรงแรมตามที+ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนัรวมทั-งสิ- น 4 คืน 

• ค่าอาหารทุกมื� อที+ระบุตามรายการ (บริการนํ�าดื+มวนัละ % ขวดเล็ก และ ในรา้นอาหาร % ขวดใหญ่ต่อ   
ท่าน 

• ค่าบตัรเขา้ชมสถานที+และการแสดงทุกแห่งที+ระบุตามรายการ 

• ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ+นและหวัหนา้ทวัรผ์ูมี้ประสบการณ ์

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล N((,((( บาท วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”)(หมายเหตุ: ค่า
ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที+มีอายุตํ +ากว่า O เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ KN ปีทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ+งหนึ+งของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัที�ทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลมุการขึ- นบอลลนูและเครื�องร่อนทุกประเภท ดงันั-นการเลือกซื- อ 
Optional Tour ขึ- นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน** 

อตัราค่าบริการนี- ไม่รวม 

• ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

• ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี K% ภาษีหกั ณ ที+จ่าย L% ฯลฯ 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื+นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที+ไมไ่ดร้ะบุไวใ้น
รายการ 

• ค่าอาหารและเครื+องดื+มสั +งพิเศษ นอกเหนือจากรายการที+ระบุไว ้

• ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี+ย % USD / ท่าน 

• ค่าทิปสาํหรบัมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ 2,&%% บาท/ท่าน ทางบริษทัจะเก็บที�สนามบินในวนั
เดินทาง  

• กรณี หวัหนา้ทวัรค์นไทย 3 เหรยีญสหรฐั/วนั/ท่าน รวม � วนั 8x3 = 24 USD    

การชาํระเงิน  

งวดที� 2 : สาํรองที�นั �งจา่ย 2�, %%% บาท/ท่าน ภายใน ( วนัหลงัจากที�มีการจอง  

              พรอ้มส่งรายชื�อและหนา้พาสปอรต์ผูที้�จะเดินทางทนัที 

งวดที� 6 : ชาํระส่วนที�เหลือ 20 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

 



 

กรณียกเลิก 

�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ- นจริง ณ วนันั-น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้
(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั {วเครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ|ในการคืนเงินทั-งหมดในทุกกรณี 

หมายเหต ุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที+ไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดไ้ม่ถึงจาํนวนอย่าง
นอ้ย   15 ท่านซึ+งในกรณีนี� ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์+นใหห้ากตอ้งการ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที+จะเปลี+ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์�  เมื+อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที+สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที+นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆบริษัทฯ ไม่
รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที+เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื+น ๆ ที+นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ+มที+เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ
สญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

• บริษัทจะไม่รบัผิดชอบ หรือ คืนเงินค่าทวัร ์ในกรณีที+ท่านถูกปฏิเสธในการใหว้ีซ่า หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุก
กรณี 

• ในกรณีที+ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีนํ�าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่
รบัผิดชอบใดๆในการที+ท่านอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที+ยวจะใชเ้ล่มสีเลือดหม ู

• ราคานี� คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื+องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ� น ตามอัตราค่า
นํ�ามนัหรือ ค่าเงินแลกเปลี+ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที+จะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักล่าว 

• เนื+องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไมคื่นเงินในทุกกรณี 

• โปรแกรมอาจเปลี+ยนแปลงสถานที+ไดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ� นอยู่ ณ หน้า
งานนั�นๆ 

• ภาพที+ใชใ้นการประกอบการทาํโปรแกรมใชเ้พื+อความเขา้ใจในมุมมองสถานที+ท่องเที+ยว ภาพใชเ้พื+อการโฆษณา
เท่านั�น 


