
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอ่ิมกับประวัติศาสตรท่ี
ยิ่งใหญและยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ  

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟรี!!Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 
แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทองถ่ินคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ทานละ 1 กลอง 



 
แถมฟรี!! ไอศกรีมทองถิ่นของตุรกีทานละ 1 อัน 
แถมฟรี!! Turkish Coffeeกาแฟของประเทศตุรกี ทานละ 1 แกว 

****(สงวนสิทธิ์สาํหรับกรุปที่ออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไปเทาน้ัน)**** 
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถ้ํา 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย 
FREE WIFI ON BUSตลอดการเดินทาง!!!! 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ -อัลมาต้ี-อิสตันบูล      (-/-/-) 
07.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ  
 ช้ัน4เคานเตอร Uซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษทัคยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

แกทาน 
10.05 น. เหิรฟาสู เมืองอัลมาตีป้ระเทศคาซัคสถาน โดยสายการบิน AIR ASTANAเที่ยวบินที่ KC-932  
 (มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.30 ช่ัวโมง) 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เชา กลาง
วัน ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 

หรือเทียบเทา 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ -อัลมาตี-้อิสตันบูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL PARK 
INN BY RADISON 

HOTEL 

2 อิสตันบูล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย 
เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย O O O AYVALIK/CANAKK

ALE IRIS HOTEL 

3 เมืองคูซาดาซ-ึเมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมาร-ีวิหารเทพี
อารเทมิสโบราณ- รานขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล 

O O O 
PAMUKKALE 

COLASSEA 
THERMAL HOTEL 

4 ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮยีราโพลิส-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑเมฟ
ลานา-คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง O O O 

CAPPADOCIA 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 คัปปาโดเกีย-นครใตดนิ-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบ
เขาอุซซิาร-เมืองอังการา    O O O ANKARA TURIST 

HOTEL 

6 กรุงอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซมารเกต็-
พระราชวังทอปกาป  

O O O 
ISTANBUL PARK 
INN BY RADISON 

HOTEL 
7 เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี ้ O ✈ ✈ - 
8 เมืองอัลมาตี-้สนามบินสุวรรณภูมิ  ✈ ✈ ✈ - 



 
 
 
 
 
 
 
 
16.35 น. เดินทางถึงสนามบิน ณเมืองอัลมาตี ้แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอไปยัง กรุงอิสตนับูล 
  (ใชเวลารอตอเครื่องประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 
17.55 น. เหิรฟาสู กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน AIR ASTANAเที่ยวบินที่ KC911(ใชเวลาเดินทาง  ประมาณ 

4.30 ช่ัวโมง) 
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาตอิตาเตริกกรุงอิสตนับูล ประเทศตรุกหีลังผานพธิกีารตรวจคนเขาเมือง  
   นําทานเขาสูท่ีพักISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สอง อิสตันบูล-สุเหราสีนํ้าเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหราเซนตโซเฟย-เมืองชานัคคาเล 
  มาไมจําลองเมืองทรอย        (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 

จากนั้นนําทุกทานชมสุเหราสีน้ําเงิน (BLUE MOSQUE)หรือ SULTAN AHMET MOSQUEถือเปนสุเหราที่มี
สถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอา
องคประกอบจากวิหารเซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดที่ใหญที่สดุ
ในตุรกี สามารถจุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้ง
ชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่งก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  
 
 
 

 
 
 
 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME)สนามแขงมาของชาวโรมัน 
จุดศูนยกลางแหงการทองเที่ยวเมืองเกา สรางข้ึนในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดง
กิจกรรมตางๆของชาวเมือง ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวาง
ขึ้นตรงกลางเปนที่ตั้งแสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน
สถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัดงานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซึ่งเปน
ที่ตั้งของเสาโอเบลิกส3 ตน คือเสาที่สรางในอียิปตเพื่อถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิส
ตันบูลเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสาตนที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 



 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นนําทุกทานชมสุเหราเซนตโซเฟย(SAINT SOPHIA)หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนา
คริสตพระเจาจักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสรางเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป 
เพื่อเปนโบสถของศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการ
ขัดแยงระหวางพวกที่นับถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสตินเนียนมี
อํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง โบสถเซนตโซเฟย ข้ึนใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคา
ตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมีการเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยาง
ใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมยั 
พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผูนับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังนี้ให
เปนสุเหราของชาวอิสลาม 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเลใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง 
หลังจากนั้นนําทาน แวะถายรูปเพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณอันชาญฉลาด
ดานกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหกรุงทรอยแตกสงครามมาไม เปนสงครามที่สําคัญ
ตํานานของกรีกและเปนสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกันเปนเวลาสิบป 
กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไมเมือง
ทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปน
ของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อ
เห็นมาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการ
เฉลิมฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจัน



 
แลวทําการเปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการ
เผาเมืองทรอยทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานสูเมืองไอยวาริค AYVALIK ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ช่ัวโมง 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพักAYVALIK/CANAKKALEIRIS HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมาร-ีวิหารเทพีอารเทมิสโบราณ- 
รานขนม TURKISH DELIGHT-ปามุคคาเล      (B/L/D) 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซี(KUSADASI)(ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
3.20 ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เปนสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่
สําคัญสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณนําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนังข้ัน
หลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการเปนนายแบบและนางแบบเสื้อหนังตางๆตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส(EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปน
อยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพเขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่ง
รุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวกเปอรเซียและกษัตริยอเล็ก
ซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปนเมืองหลวงตางจังหวัด
ของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวยซากสิ่งกอสรางเมื่อ
สมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่งยังคงใชงาน
ไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือรองรอยของ
หองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี,้ หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยางดีทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือประณีต 



 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานชม บานพระแมมารี (HOUSE OF VIRGIN MARY)ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมา
อาศัยอยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา 
แคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerichเมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวใน
หนังสืออยางละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ 
จนพบในป ค.ศ. 1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของ
พระแมมารี ซึ่งพระสันตปาปา โปป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอก
น้ําสามกอก ที่ มีความเชื่อวาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความรํ่ารวย 
และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปน
ความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไปผูกไวแลวอธิษฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ(THE TEMPLE OF ARTEMIS)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยยุค
โบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได 
และแวะถายรูปโบสถนักบุญเซนต จอหน (ST.JOHNCASTLE)สาวกของพระเยซูคริสตที่ออกเดินทาง
เผยแพรศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน 
จากนั้นนําทานแวะถายรูปมัสยิดอิสเบ ISA BEY MOSQUEเปนหนึ่งในตัวอยางที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่ง
สะทอนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในชวงปลายคริสต ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแหงนี้ยังเปน
ที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัสมัสยิด ISA BEY MOSQUE กอตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา 
Ayasulukที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาดใหญที่มีสอง naves และประกอบดวยลานขนาดใหญ 
จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม (TURKIST DELIGHT)ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล (PAMUKKALE) ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง (189 
กิโลเมตร)เมืองที่มีน้ําพุเกลือแรรอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีก
กอนที่ไหลลงสูหนาผา 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพักPAMUKKALE COLASSEA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนยา-พิพิธภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย- 
  ระบําหนาทอง         (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรมสิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ สามารถเลือกชม
เลือก ซื้อไดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม ปราสาทปุยฝาย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสี
ขาวเปนชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ํา
เปนทางยาว ซึ่งมีความงดงามมากทานจะไดสัมผัสเมืองเฮียราโพลิสHIERAPOLISเปนเมืองโรมันโบราณที่
สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุเกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัย
ธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยงัพอมอง
ออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชนโรงละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณเปนตน  
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอนสามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปูที่นอน เสื้อผา  
เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (KONYA)ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 
นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทํา
สมาธิโดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุยสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลา
ลุคดิน รูมี่อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาทภายนอกเปนหอ
ทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิมและยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม 
สานุศิษย บิดา และบุตร ของเมฟลานาดวย 
 
 
 
 

 
 
 

จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2ชั่วโมง 30 นาที ระหวางทางแวะถายรูปCARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัย
โบราณ เปนสถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Danceเปนการเตนรําที่เกาแกอยาง
หนึ่งเกิดข้ึนมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อ
กันวาชนเผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทาง
ของชาวยิปซีทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมา
เปนระบําหนาทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรมสไตลถํ้า!! CAPPADOCIA BURCU KAYA HOTEL หรือเทียบเทา 

**หมายเหต:ุกรณีหองพักโรงแรมถํ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 
วันที่หา คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร 
 เมืองอังการา          (B/L/D) 

** สําหรับทานใดท่ีสนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตองออกจากโรงแรม 05.30 น.  
เพ่ือชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งท่ีหาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ช่ัวโมง ** 

(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวรประมาณ 220-250 USD) 
 
 

 
 
 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปน
มรดกโลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานที่ที่ผูนับถือ
ศาสนาคริสตใชหลบภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสตเมืองใตดินที่มีขนาดใหญ 
แตละชั้นมีความกวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หองโถง
สําหรับใชประชุม มีบอน้ําและระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดิน
บางชวงคอนขางแคบจนเดินสวนกันไมได  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM)ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกพิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของ
ชาวคริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกัน
การรุกรานของชนเผาลัทธิอ่ืนที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุซิซาร (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคลายจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยู
อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว
เปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร 
ก็มีไว 
 
 
 
ทําหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัยอีกดวย  
 

 
จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานจิวเอวรรี่และโรงงานเซรามิคอิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นเดินทางสูเมืองอังการา (ANKARA) เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ชั่วโมงระหวางทางนําทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE)จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอสู 
เมืองอังการา(ANKARA)หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตรวา ANGORA เปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน 
และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลาง
ประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหางจากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทาง



 
ประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนที่ตั้งของรัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถาน
เอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุงอังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 
4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ใน
กลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารมารานั้น กรุง
อังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเปนจุดตัดของการ
คมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน และเปนศูนยกลาง
ตลาดสินคาเกษตรที่ขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกีดวย 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูท่ีพักANKARA TURIST HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หก กรุงอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซมารเก็ต-พระราชวงัทอปกาป 
            (B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล ISTANBUL ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง (ระยะทาง 450 กิโลเมตร) 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทุกทานลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศตุรกี

ไดรับสมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปน
เสนทางเดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะไดเห็นปอมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก 
Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนต
สามารถว่ิงขามฝงยุโรปและเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และได
กลายเปนสะพานแขวนที่ยาวเปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่
ลองเรือพรอมดื่มด่ํากับบรรยากาศสองขางทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเช
และบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่สรางไดสวยงามตระการตา  

 
 
 
 

 
 



 
นําทานสูตลาดสไปซมารเก็ต (SPICE MARKET)หรือตลาดเคร่ืองเทศ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของฝาก
ไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เคร่ืองประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อ
และถั่วหลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

   
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป (TOPKAPI PALACE)ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถือเปนเขต
ประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985พระราชวังทอปกาป
สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคารขนาด
เล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและ
ทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศ
และขาราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่พันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดง
ทรัพยสมบัติขาวของเครื่องใชสวนพระองคเครื่องเงินตางๆ มากมาย 
 
 
 
 

 
 
 
ค่ํา   บรกิารอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูท่ีพักISTANBUL PARK INN BY RADISON HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาต้ี       (B/-/-) 
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน  
09.40 น. เหิรฟาสู กรุงอัลมาตีป้ระคาซัคสถานโดยสายการบิน AIR ASTANAเท่ียวบินท่ี KC914 
  ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
18.05 น. เดินทางถึง สนามบินอัลมาตี ้เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ระหวางเปล่ียนเครื่องมีอาหารและเครื่องดืมเปน 
   SET BOXบริการ) 
วันที่แปด เมืองอัลมาต้ี-สนามบินสุวรรณภูม ิ      (-/-/-) 



 
01.10 น. เหิรฟาสู สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบิน AIR ASTANAเท่ียวบินท่ี KC931ใชเวลา

เดินทางประมาณ 6.30 ช่ัวโมง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม  

**รายการทองเท่ียวอาจเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ**  
**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนือ่งจากทางบริษัทฯ  

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก** 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง  
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ไฟลทขาไป KC932 BKK-ALA 10.05-16.35 
ไฟลทขาไป KC911 ALA-IST 17.55-21.05 

ไฟลทขากลับ KC914 IST-ALA 09.40-18.05 
ไฟลทขากลับ KC931 ALA-BKK 01.10-08.55 

26 เม.ย.-03 พ.ค. 62 
30 เม.ย.-07 พ.ค. 62 32,888 บาท 32,888 บาท 32,888 บาท 7,500 บาท 
03-10 พ.ค. 62 
17-24 พ.ค. 62 28,888บาท 28,888บาท 28,888บาท 7,500 บาท 

 
UPDATE05/04/19 

**ราคาน้ี สงวนการเดินทาง จํานวน 25ทานขึ้นไป** 
**ราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่นไมสามารถสะสมไมลได** 

หมายเหตุ 
1. ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพ่ิมทานละ 2,500 บาท 
2. ไมมีราคาเด็กเน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 
 
เงื่อนไขในการจองทวัร 
งวดที่ 1 : สาํรองที่น่ังจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  



 
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 
สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด
หองพัก เปน 2 (1 TWN + 1SGL) หองจะสะดวกกับทานมากกวา กรณีท่ีลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียง
บริการ ทําใหตองเปดบริการเปนหอง 1TWN + 1SGL ทางบริษัทขอเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงตามหนางาน 
กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 
กระเปาเดินทางเพ่ือโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 21 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry)  
  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบิน AIR ASTANA ช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พรอมคณะ  
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 
คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ําดื่มบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน และ ในรานอาหาร 1 ขวดใหญตอ 4
ทาน) 
คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุมครอง
อาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 
(หมายเหต:ุคาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยท่ีทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซือ้ 
Optional Tour ขึ้นอยูกับดุลยพินจิของทาน** 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
คาหนังสือหนังสอืเดินทาง 
คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณทีี่เกินกวาสายการบินกําหนด (21กิโลกรัมตอทาน) 
คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซกัรีด คาโทรศัพทคาอาหารสั่งพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศพัท คาซักรีด ฯลฯ 
คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทาน กรณีใชบริการ bell boy ของแตละโรงแรม 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเท่ียวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่นและ 



 
      คนขับรถท่ีคอยบริการเราโดยประมาณ 59USD หรือประมาณ 2,065 บาท ตอทริป 
คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 3USD / ทาน / วนั (คิดเปน 7วนั เทากับ 21USD) 
พนักงานขับรถในทองถ่ินทานละ 2USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7วนั เทากับ 14USD) 

คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3USD / ทาน / วัน (คิดเปน 8วัน เทากับ 24USD) 
แตท้ังนี้มัคคุเทศกไทยขึ้นอยูกับความประทับใจของลูกคา 
 

กรณียกเลกิ 
กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทาง 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน 
คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ง
ไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของ
สายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ 
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน  ซึ่งใน
กรณีนี้ทางบริษทัฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา15ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลีย่นแปลง
ขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยนืยันการเดินทาง ทางผูจัด
รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนอืการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรอืทางออม เชน การเจ็บปวย การถกูทําราย การสูญหาย 
ความลาชา หรอื อุบัติเหตตุาง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรอื 
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณดังกลาว 
เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิลูกคาตองชําระคามัดจําท่ี 15,000 บาท และคาวซีาตามท่ี
สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 



 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัว

ดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 


