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Experiences in Istanbul 

8 วัน 6 คนื 

 ชม เมอืงอสิตนับลู สเุหรา่สนี้าํเงนิ สเุหรา่เซนตโ์ซเฟยี  

 ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คปัปาโดเกยี   

 ชมดินแดนอนัน่าอัศจรรย์ ปามคุคาเล ่(ปราสาทปยุฝา้ย) 

 ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนกัรบโบราณ มา้ไมจ้าํลองแหง่เมืองทรอย  

 ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ทีป่ัจจุบันคงไวเ้พียงซากปรักหักพัง เมอืงเอฟฟซิสุ และ เมอืงเปอรก์ามมั  

 ชม บา้นของพระแมม่าร ีซึ่งเชื่อกันวา่เปน็ที่สดุทา้ยที่พระแม่มารีอาศัยอยู ่

 ช้อปปิ้งสินคา้พืน้เมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ ์

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - อิสตันบลู 

 

07:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 

เคาน์เตอร์ U สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ  

 

10:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชม.) 

 

16:25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อัลมาตี เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

 

17:55 น. ออกเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยาน อตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Air 

Astana เที่ยวบินที่ KC911 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) 

 

20:55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน อตาเตริก์ เมืองอสิตนับลู ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นําท่านเดินทางสู่ที่พัก  

 

ที่พัก   Courtyard by Marriott Airport 4* หรือเทียบเท่า  
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วนัที ่2  อสิตนับลู - ชานคัคาเล ่- ไอวาลคิ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของตุรกี มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า โบกาซี หรือ เฮลเลสปอนต์ ตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของ

ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ ใกล้กับแหลมเกลิโบลู ของกรีซ บนฝั่งของ 2 ทะเล คือ ทะเลมาร์มารา และ

ทะเลเอเจียน  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย Troy เมืองที่มีช่ือเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปี

มาแล้ว ชม ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย Wooden Horse of Troy ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อัน

ชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทําให้กรุงทรอยแตก และ Hollywood Troy 

สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเอง

อีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไอวาลิค Ayvalik   
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ค่าํ บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Grand Hotel Temizel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3  คซูาดาส ึ- เอฟฟซิสุ - ปามคุคาเล ่

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคูซาดาสึ Kusadasi เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล 

หลังจากที่ตกเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาชา ผู้เป็นวิเซียร์แห่งสุลต่าน

อาห์เหม็ดที่ 1 และสุสต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิและโรงอาบน้ํา ตลอดจนกําแพงเมืองที่

พักสําหรับกองคาราวาน เพื่อให้คูซาดาสึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการทําการค้าระหว่างยุโรปและ

แอฟริกาใต้ และคูซาดาสึเพิ่งเปน็ที่นิยมของนักท่องเทีย่วเม่ือปี ค.ศ. 1980 ระหว่างทางแวะ โรงงาน

เครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเอฟฟิซุส City of Ephesus เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไว้เป็น

อย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรือง

ขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็ก

ซานเดอร์มหาราชภายหลังเม่ือโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา เอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวง

ต่างจังหวัดของโรมัน นําท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วย

ซากสิ่งก่อสร้างเม่ือสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 

30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นําท่านชม ห้องอาบน้ําแบบโรมันโบราณ Roman 

Bath ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ําให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บ

รักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวาน

และฝีมือปราณีต  

จากนั้นนําท่านเข้าชม บ้านของพระแม่มารี House of  Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่

พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม คอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิ

อุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ 

รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ําที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ําร้อน น้ําเย็น และน้ําอุ่น ภายในประดับด้วย
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โมเสกและรูปปั้นต่างๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของ

ชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภทซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้  

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale เมืองที่มีน้ําพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน

ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ําพุเกลือ

แร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจากการแข็งตัวของ

แคลเซียมทําให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก เรียก

ปรากฎการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย  

 

ค่าํ บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  Ninova Thermal HotI 4* หรอืเทยีบเทา่             

 

วนัที ่4  ปามคุคาเล ่- คปัปาโดเกยี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ําพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ําพุร้อน

ดังกล่าวรักษาโรคได้  
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จึงได้สร้าง เมืองฮีเยราโพลิส Hierapolis ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่ง

สร้างขึ้นในสมัยโรมัน 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งใน

อดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลา

หลายล้านปี และด้วยการกระทําของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และกาลเวลา 

ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์

ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือ ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า 

Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง

ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย 

 

ค่าํ บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

 **พเิศษ** นาํทา่นชมโชวร์ะบาํหนา้ทอ้ง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรก ี
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ทีพ่กั  Ramada Plaza Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่             

 

 

 

วนัที ่5  คปัปาโดเกยี - เกอเรเม ่- มหานครใตด้นิ - องัการา่ 

 

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ 

สําหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 

06.00 น. ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูน

ประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากลูกค้าชําระเงินสดหน้างาน ราคา 

210 USD ต่อ 1 ท่าน หรือหากชําระด้วยบัตรเครดิตหน้างาน ราคา 220 USD ต่อ 1 ท่าน) **

ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภทกิจกรรมนี้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม่ Goreme นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ Goreme 

Open Air Museum ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาว

คริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ําเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการ

ป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชมและ

ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกียที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ 

และใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ  

 

 

 

 

เมืองคปัปาโดเกีย มี นครใต้ดิน Underground City อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป 

เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทําสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่

ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน Underground City มี

ความลึกถึง 11 ชั้น (ลึกที่สุดที่ 85 เมตร) พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้ 
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นําท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม Carpet Factory และ โรงงานเซรามิค Pottery at Avanos 

Village สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืององัการา่ Ankara เมืองหลวงของประเทศตุรกี และเป็นเมืองหลวงของ

จังหวัดอังการ่า อังการ่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล มีประชากรเฉล่ีย 3.9 ล้าน

คน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลียจึงทําให้มีความสําคัญทั้งทางธุรกิจและ

อุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของรัฐบาลตุรกี และเป็นที่ตั้งของสถานทูตประเทศต่างๆ อีกด้วย 

ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ และชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ Salt Lake 

 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั  Bera Hotel 5* หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6  อสิตนับลู 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล Istanbul เมืองที่มีความสําคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริม ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เดิมชื่อว่า คอนส

แตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองสําคัญของชนเผ่าจํานวนมาก

ในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น ไบแซนเทียม คอนสแตนติโน

เปิ้ล เป็นต้น   

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเยี่ยมชมและถา่ยรูปกับ สุเหรา่เซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia หรือชื่อในปัจจุบัน 

คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา หรือ ฮาเจียโซเฟีย Hagia Sophia Museum เดิมเคยเป็นโบสถ์ของ
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คริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็น

พิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดให้อยู่ใน

รายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และ

นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์  

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม สุเหร่าสีน้ําเงิน Blue Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอีกแห่ง

หนึ่ง ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากสีน้ําเงินของกระเบื้องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน ถูกสร้างขึ้นบน

พื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้าง

โดยรวมแล้ว 7 ปี  

 

 

นําท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดํา The Black Sea เข้ากับ

ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara โดยมีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างเริ่มตั้งแต่ 500 

เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าช่องแคบนีเ้ป็นจุดพบกนัของสุดขอบทวีปยุโรปและสุดขอบทวีปเอเชีย 

ซึ่งนอกจากความสวยงาม แล้ว ช่องแคบบอสฟอรัส ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในการป้องกัน
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ประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขา้งทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวัง

โดลมาบาเช หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรป ของบรรดาเศรษฐีทั้งหลายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการ

ตาทั้งสิ้น นําท่านเดินทางสู่ ย่านชอ้ปปิง้ Candy Shop และ ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือตลาด

เครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ 

ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย 

 

 

 

 

 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

 

ที่พัก  Courtyard by Marriott Airport 4* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่7  อสิตนับลู - อลัมาต ี

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควร นาํทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน อตาเตริก์ เมอืงอสิตนับลู ประเทศตรุก ี

 

08:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana 

เที่ยวบินที่ KC914 

 

17:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน เมอืงอัลมาต ีประเทศคาซคัสถาน (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

 เมืองอัลมาตี ซึ่งอยู่ค่อนมาทางตอนใต้ของคาซัคสถาน สภาพอากาศไม่หนาวเย็นนัก เป็นเมือง

หลวงเก่าของประเทศคาซัคสถานสถาปนาขึ้นในปี 2497 เดิมชื่อว่า เมืองเวอร์นี่ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งแอปเปิ้ล The City of Apple ชื่อ

เมืองมาจากภาษารัสเซีย คือ Alma-Ata แปลว่า บิดาแห่งแอปเปิ้ล โดยประเทศคาซัคสถานเป็น

อาณานิคมของอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อน ทุกวันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นสัญญาลักษณ์และความภูมิใจ

ของชาวเมืองอัลมาตี นําท่านผ่านชมและถ่ายภาพกับสถานที่สวยงามของเมืองอัลมาตี 
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ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

 พร้อมชมโชว์พื้นเมือง นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน อัลมาตี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 

 

 

วนัที ่8  อลัมาต ี- สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ 

 

01:05 น. ออกเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931  

 

08:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพพรอ้มด้วยความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 

12 ป ีพกั

กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 

12 ป ีพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  เมษายน 

05 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 * วนัจกัร ี 32,900 32,900 31,900 5,900 - 

09 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 * วนัสงกรานต ์ 34,900 34,900 33,900 5,900 - 

16 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62  32,900 32,900 31,900 5,900 - 

19 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62  32,900 32,900 31,900 5,900 - 

07 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62  29,900 29,900 28,900 5,900 - 

10 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62  29,900 29,900 28,900 5,900 - 

14 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 * วนัวสิาขบชูา 33,900 33,900 32,900 5,900 - 

28 พ.ค. 62 - 04 ม.ิย. 62  29,900 29,900 28,900 5,900 - 

 

ขอ้แนะนาํกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเล่ือนเวลา และวันเดินทางได้ 

เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ 

ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สําเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชําระค่ามัดจําทัวร์ หรือค่า

ทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  
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 กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดําเนินการส่ง

สําเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน 

 กรณีเปล่ียนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจาก

เจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ 

 หลังจากที่ท่านได้ชําระค่ามัดจํา และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง 

ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

 ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่

ระบุเท่านั้น 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า

พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะ

ไม่มีในบางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ปี 

 การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็น

สินน้ําใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์

ระหว่างการเดินทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Air Astana 

 ค่าที่พัก โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเทา่ 4-5 ดาว สําหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 

การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมี

การปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 

 ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่

ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชาํนาญทาง (ไม่รวมทปิพนกังานขับรถ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 60 USD /ท่าน 

ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ําหนักดังนี้ 

กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจํานวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่

เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสําหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บ

เพิ่ม 

 ค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3. 

ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทาง

บริษัทจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชําระค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว 

เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซา่ 

 

หมายเหต ุ

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่ง

ในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้า

ต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย

ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจ

คนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พํา

พักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจํา หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชําระโดยตรงกับ

ทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

 

เงือ่นไขการจอง / การยกเลกิ 

 

การจอง หรือสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชําระมัดจํา งวดแรก 20,000 บาท  

 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 

การยกเลิก 
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 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ

ล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท 
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ใบจองทวัร ์ ตรุก ี

 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จาํนวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     

จาํนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณเีดนิทางไปตา่งประเทศระบเุปน็ภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:    

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวป์กี ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
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