
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



รว่มเดินทางสมัผสัความยิงใหญแ่หง่ดินแดน 2 ทวีป เต็มอิมกบัประวัติศาสตรท์ี

ยิงใหญ่และยาวนานของอาณาจกัรออตโตมนั ชืนชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ 

Bird eye view ณ เมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! Bracelet Evil Eye เครอืงรางนาํโชคของประเทศตรุกี ท่านละ 1 อนั 

แถมฟร!ี! Pomegrante Tea ชาทอ้งถินคุณภาพททีาํมาจากทบัทิมหอมชืนใจ ท่านละ 1 กล่อง 

แถมฟร!ี! Medo Ice-Cream ไอศกรมีทอ้งถินของตรุกี ท่านละ 1 โคน 

แถมฟร!ี! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตรุกี ท่านละ 1 แกว้ 

รบัสิทธิชิงรางวัล!! Lucky Draw ของรางวลัสุดพิเศษ จากทวัรต์รุกีดีดี กรุป๊ละ 3 รางวัล 

****(สงวนสิทธิสาํหรบักรุป๊ทอีอกเดินทาง 20 ท่านขนึไปเท่านนั)**** 

สุดชิค!!!! พกัโรมแรมสไตลถ์าํ 2 คืน ทเีมืองคปัปาโดเกีย 

แถมฟร!ี! ทวัรป์ระเทศคาซคัสถาน 1 วนัเต็มๆ+โรงแรม+วีซ่า 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 

Bus VIP 45 ทนีงัหนา้จอ Touch Screen ทุกทีนงั ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเลน่เกม ดูหนงั ฟังเพลง 

FreeWIFI On Bus ตลอดการเดินทาง!!! 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คาํ 

โรงแรมทพีกั 

 หรือเทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ-อลัมาต-ีอิสตนับูล ✈ ✈ ✈ 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

2 
อิสตนับูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั-กรุงทรอย-มา้ไมจ้าํลอง

เมืองทรอย-เมืองไอยวาริค 
O O O 

AYVALIK HALIC 

PARK HOTEL 

3 

เมืองไอวาลคิ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีวิหารเทพี

อารเ์ทมิสโบราณ-เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส 

ปราสาทปุยฝ้าย  

O O O 

PAMUKKALE 

LYCUS RIVER 

HOTEL 

4 เมืองคอนย่า-สวนผีเสือ-เมืองคปัปาโดเกีย-Belly Dance O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

5 
เมืองคปัปาโดเกีย-พิพิธภณัฑก์ลางแจง้-นครใตด้ิน- 

Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร ์          
O O O 

BURCU KAYA 

HOTEL 

6 เมืององัการ่า-สุสานอตาเตริก์-นครอิสตนับูล  O O O 
ISTANBUL QUA 

HOTEL 

7 
นครอสิตนับูล-จตัรุสัสุลต่านอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์

โซเฟีย-พระราชวงั TopkapI-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-เมืองอสัตาน่า 
O O ✈ - 

8 
กรุงอสัตาน่า(คาซคัสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก- Khan Shatyr 

Entertainment Center 
O O ✈ 

นาํท่านเขา้สู่ทีพกั

โรงแรมทอีสัตาน่า

ใหท้่านได ้



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

07.30 น. คณะผู ้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน4 

เคานเ์ตอร ์ U แถว 14-20 ซึงมีเจา้หน้าทีของบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทางแก่ท่าน 

10.45 น. เหิรฟ้าสู่ นครอิสตนับูล เมืองหลวงออตโตมนัของประเทศตุรกี ดินแดนแห่งนีราํรวยพรงัพรอ้มไปดว้ย

ประวติัศาตร ์สิงก่อสรา้งทียิงใหญ่อลงัการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที KC 932  

 

 

 

 

 

 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองอลัมาต ีแวะเปลียนเครืองเพือเดินทางต่อไปยงั นครอสิตนับูล 

17.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที  KC 911                            

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเตริก์ กรุงอิสตนับูล หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั ISTANBUL QUA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัทสีอง  อิสตนับูล-ล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั-กรุงทรอย-มา้ไมจ้าํลองเมืองทรอย- 

  เมืองไอยวาริค               (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรสั จุดทีบรรจบกนัของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึงทาํใหป้ระเทศตุรกี

ไดร้บัสมญานามว่า ดินแดนแห่งสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัเนืองจากเป็น

เสน้ทางเดินเรือทีเชือมทะเลดาํทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีตังเรียงรายอยู่ตามช่องแคบ ไดแ้ก่ 

Rumeli Castle และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวทีสาํคญัคือสะพาน แขวนบอสฟอรสั เชือใหร้ถยนต์

สามารถวิงขา้มฝังยุโรปและเอเชียได ้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1973 มีความยาวทงัสิน 1,560 เมตร และได้

กลายเป็นสะพานแขวนทียาวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน (ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที 21) ขณะที

ล่องเรือพรอ้มดืมดาํกบับรรยากาศสองขา้งทาง ซึงสามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะเป็นพระราชวงัโดลมาบาเช่

และบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐีทีสรา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลังจากนันนําทุกท่านออกเดินทางสู่ นําท่านสู่  กรุงทรอย เพือชม ม้าไม้จ ําลองเมืองทรอยซึง

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศึกของนักรบโบราณซึงเป็นสาเหตุทีทําใหก้รุงทรอยแตก

สงครามมา้ไม ้เป็นสงครามทีสาํคญัตาํนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทพัของชาวกรีกและกรุง

ทรอยหลงัจากสูร้บกนัเป็นเวลาสิบปี กองทพักรีกก็ไดคิ้ดแผนการทีจะตีกรุงทรอย โดยการสรา้งมา้ไมจ้าํลอง

ขนาดยกัษ์ทีเรียกว่ามา้ไมเ้มืองทรอย โดยทหารกรีกไดเ้ขา้ไปซ่อนตัวอยู่ในมา้โทรจนัแลว้ก็ทําการเข็นไปไว ้

หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวญัและสญัลกัษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพส้งครามและไดถ้อยทัพออกห่างจาก

เมืองทรอย ชาวทรอยเมือเห็นมา้โทรจนัก็ต่างยินดีว่ากองทพักรีกไดถ้อยทัพไปแลว้ก็ทําการเข็นมา้โทรจนั

เขา้มาในเมืองแลว้ทาํการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมือชาวทรอยนอนหลบักนัหมด ทหารกรีกทีซ่อนตวัอยู่ก็

ออกมาจากมา้โทรจันแลว้ทาํการเปิดประตูเมืองใหก้องทัพกรีกเขา้มาในเมืองแลว้ก็สามารถยึดเมืองทรอย

ได ้ก่อนทีจะทาํการเผาเมืองทรอยทิง 

 

 

 

 

 

 

จากนนันาํท่านสู่เมืองไอยวาริค(Ayvalik) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม. 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั AYVALIK HALIC PARK HOTEL ระดบั 5ดาว หรือเทยีบเท่า 

วนัทสีาม  เมืองไอวาลิค-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแม่มาร-ีวิหารเทพอีารเ์ทมิสโบราณ 

  เมืองปามุคคาเล-่เมืองเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย    (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางชม โรงงานเครืองหนัง ซึงเป็นโรงงานผลิตเครืองหนังขนัดีส่งขายใหก้ับแบรนด์ชันนํา

หลากหลาย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือหนังต่างๆตามอธัยาศัย จากนันนํา

ท่านสู่ เซลจุก ( Seljuk) เมืองโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมืองโบราณในอีเฟซสั มีทีท่องเทียวในบริเวณ

ใกลเ้คียงทีน่าสนใจ เช่น บา้นพระแม่มารี (House of the Virgin Mary) หอสมุดโบราณ ถาํของผูเ้ชือพระ

เจา้ 7 คน (Cave of the Seven Sleepers) และซากวิหารเซนต์จอหน์ (St.John Basilica) จากนันนําทุก

ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองโบราณทีมีการบาํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดีเมืองหนึง เคยเป็นทีอยู่

ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึงอพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมือง ซึงรุ่งเรืองขึนในศตวรรษที 6 ก่อน

คริสตก์าล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยึดครองโดยพวกเปอรเ์ซียและกษัตริยอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลงัเมือ

โรมนัเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซุส ขึนเป็นเมืองหลวงต่างจงัหวดัของโรมนั นําท่านเดินบนถนนหิน

อ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าทีสองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิงก่อสรา้งเมือสมยั 2,000 ปีทีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นโรง

ละครกลางแจง้ทีสามารถจุผู ้ชมไดก้ว่า 30,000 คน ซึงยังคงใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบัน นําท่านชม หอ้ง

อาบนําแบบโรมนัโบราณ (ROMAN BATH) ทียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอนํา ใหเ้ห็นอยู่จนถึงทุกวนันี, 

หอ้งสมุดโบราณ ทีมีวิธีการเก็บรกัษาหนังสือไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีทุกสิงทุกอย่างลว้นเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิ

สติคทีมีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต  
 



 
 
 
 

 
นําท่านเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแม่มารี  ซึงเชือกนัว่าเป็นทีสุดทา้ยทีพระแม่มารีอาศยัอยู่

และสินพระชนมใ์นบา้นหลงันี จากนันพาชม วิหารเทพีอารเ์ทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิงมหศัจรรยยุ์คโบราณ 

สรา้งดว้ยหินอ่อนเป็นสถาปัตยกรรมกรีกแบบไอโอนิค และมีเสาหินตังตระหง่านรอบวิหารมากกว่า 100 

ตน้ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากปรกัหกัพงั แต่ก็ยงัสามารถมองเห็นถึงความยิงใหญ่ในอดีตได ้

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม. (189 กม.)นําท่านไดส้มัผัส เมือง

เฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นเมืองโรมนัโบราณทีสรา้งลอ้มรอบบริเวณทีเป็นนําพุเกลือแร่รอ้น ซึงเชือกนั

วา่มีสรรพคุณในการรกัษาโรค เมือเวลาผ่านไปภยัธรรมชาติไดท้าํใหเ้มืองนีเกิดการพงัทลายลง เหลือเพียง

ซากปรกัหกัพงักระจายอยู่ทวัไป บางส่วนยงัพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละคร แอมฟิเธียร์

เตอรข์นาดใหญ่ วิหารอพอลโล สุสานโรมนัโบราณ เป็นตน้  นําท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหล

ของนําพุเกลือแร่รอ้นนีไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนําตกสีขาวเป็นชนัๆหลายชนัและผลจากการแข็งตวัของ

แคลเซียมทาํใหเ้กิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางนําเป็นทางยาว ซึงมีความงดงามมาก 

 

 

 

 

 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

โรงแรมมีบริการสระว่ายนาํนาํแร่ หากท่านใดตอ้งการใชบ้ริการกรุณาเตรียมชุดว่ายนาํเท่านนั 

วนัทสี ี เมืองคอนยา่-สวนผีเสอื-เมืองคปัปาโดเกีย- Belly Dance    (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) ซึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



นําทุกท่านสู่ สวนผีเสือ Butterfly Garden มีผีเสือใหช้มวา่ 50 สายพนัธุข์องผีเสือ ทาํใหเ้ราทราบถึงวงจร

ชีวิตของผีเสือ ณ ทีแห่งนีจะไดส้มัผสัความหลากหลายของพืช ดอกไมห้ลากสี พรอ้มสตัวช์นิดอืนๆ นับว่า

เป็นสถานทีอีกแห่งทีมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิง 

 

 

 

จากนันเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  

2 ชวัโมง 30 นาที 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ โรงแรม 

นําท่านชมการแสดงพืนเมือง “ระบาํหนา้ทอ้ง” หรือ Belly 

Dance เป็นการเตน้รําทีเก่าแก่อย่างหนึง เกิดขึนมาเมือ

ประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เร

เนียน นักประวติัศาสตรเ์ชือกนัว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคน

กลุ่มสาํคญัทีไดอ้นุรักษ์ระบําหน้าทอ้งใหม้ีมาจนถึง ปัจจุบนั 

และการเดินทางของชาวยิปซีทาํใหร้ะบาํหน้าทอ้งแพร่หลาย มี

การพฒันาจนกลายเป็นศิลปะทีโดดเด่น สวยงาม จนกลายมาเป็นระบาํหน้าทอ้งตุรกีในปัจจุบนั (บริการ

เครืองดืมฟรีตลอดการแสดง)  

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมสไตลถ์าํ!! BURCU KAYA HOTEL หรือเทยีบเท่า(คปัปาโดเกีย) 

วนัทหีา้  เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจง้-นครใตด้ิน-Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร ์    

                 (B/L/D) 

** สาํหรบัท่านใดทสีนใจขึนบอลลนูชมความงามของเมืองคปัปาโดเกีย จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพอืชม

ความงดงามของเมืองคปัปาโดเจยีในอีกมุมหนึงทีหาชมไดย้าก ใชเ้วลาอยู่บอลลนูประมาณ 1 ชวัโมง ** 

(ค่าขึนบอลลนูไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 

 

 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทุกท่านเยียมชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ที เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึงยูเนสโกขึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ซึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึงเป็นความคิดของชาวคริสต์ที

ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถําเป็นจาํนวนมากเพือสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกราน

ของชนเผ่าลัทธิอืนทีไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ นําทุกท่านสู่ จากนันนําทุกท่านสู่ นครใต้ดิน 

(Underground City) ทีไดร้บัการขึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใตดิ้นของตุรกีมีอยู่

หลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชือมต่อถึงกันเป็นสถานทีทีผู ้นับถือศาสนาคริสต์ใชห้ลบภัยชาวโรมันที

ตอ้งการทําลายรา้งพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใตดิ้นทีมีขนาดใหญ่ แต่ละชนัมีความกวา้งและสูงขนาด

เท่าเรายืนได ้ทําเป็นหอ้ง ๆ มีทังหอ้งครวัหอ้งหมักไวน์ มีโบสถ์ หอ้งโถงสําหรับใชป้ระชุม มีบ่อนําและ



ระบบระบายอากาศทีดี แต่อากาศค่อนขา้งบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนขา้งแคบจนเดิน

สวนกนัไม่ได ้ 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม Pigeon Valley หุบเขานกพิราบ ไดช้ือนีมาจากบา้นนกพิราบทีสลกัเขา้ไปในหิน ทาํหน้าทีส่งสาร

สาํหรบัผูที้เคยอาศยัอยู่ในแถบนี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม หุบเขาอุซิซาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอยู่อาศยั ซึงหุบเขา

ดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปเกือบทวัทงัภูเขา เพือเอาไวเ้ป็นทีอาศยั และ

ถา้มองดี ๆ จะรูว้า่อุซิซาร ์คือ บริเวณทีสูงทีสุดของบริเวณโดยรอบ ดงันันในอดีตอุซิซาร ์ก็มีไวท้าํหน้าทีเป็น

ป้อมปราการทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติเอาไวส้อดส่องขา้ศึกยามมีภัยอีกดว้ย จากนันนําท่านแวะ ชม

โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกบัการเลือกซือสินคา้ และของทีระลึก  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรมสไตลถ์าํ!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเท่า(คปัปาโดเกีย) 

วนัทหีก  เมืององัการา่-สุสานอตาเติรก์-นครอสิตนับูล           (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําเดินทางสู่ เมืององัการ่า เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง ระหว่าง

ทางใหท่้านไดแ้วะถ่ายรูปและชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) ทุกท่านเดินทางต่อสู่ เมืององัการ่า 

หรือทีมีชือตามประวติัศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 

๒  รองจากนครอิสตนับลู กรุงองัการาตงัอยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนทีราบสูงอนา

โตเลีย โดยอยู่ห่างจากนครอิสตนับูลทางทิศตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุง

องัการาเป็นทีตังของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในตุรกี 

ความสาํคญัของกรุงองัการา กรุงองัการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหก้รุงองัการาเป็น

เมืองทีมีประชากรมากเป็นอนัดบั ๒ ของตุรกี และอนัดบั ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะทีนครอิสตนับูล

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมารม์ารานัน กรุงองัการาก็เป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเครือข่าย

คมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ทีเชือมโยง

ภูมิภาคต่าง ๆ ของตุรกีเขา้ดว้ยกนั และเป็นศูนยก์ลางตลาดสินคา้เกษตรทีขนส่งมาจากภาคต่างๆ ทวัตุรกี

ดว้ย   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติรก์  (ATATURK MAUSOLEUM) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ

MUSTAFA KEMAL ATATURK ซึงเป็นผูนํ้าในสงครามกูอ้ิสรภาพของตุรกีหลงัสงครามโลกครงัที 1 ผูก่้อตงั

สาธารณรฐัตุรกี และประธานาธิบดีคนแรกเป็นสุสานของ ISMET INONU ประธานาธิบดีคนที 2 ของตุรกี

ดว้ยอนุสรณส์ถานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สรา้งขึนระหว่างปี ค.ศ. 1944 – 1953 ในธนบตัรตุรกี



ทีพิมพ์ระหว่างปี 1966–1987 และ 1999–2009 จะเป็นรูป ANITKABIR ด้วยสุสานอตา

เติรก์  (Anitkabir หรือ Memorial Tomb หรือ Atatürk Mausoleum) 

 

 

 

 

 

 

นําทุกท่านออกเดินทางสู่ นครอสิตนับูล ระยะทาง 449 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชวัโมง 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเขา้สู่ทพีกั ISTANBUL QUA HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า(อิสตนับล)ู 

วนัทเีจ็ด นครอิสตนับูล-จตัุรสัสุลตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย 

  พระราชวงั TopkapI-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-เมืองอสัตาน่า             (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําทุกท่านสู่ จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมนั จุดศูนยก์ลาง

แห่ง การท่องเทียวเมืองเก่า สรา้งขนึในสมยัจกัรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพือใชเ้ป็นทีแสดงกิจกรรมต่างๆ 

ของชาวเมือง ต่อมาในสมยัของจกัรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดรมไดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน ตรงกลาง

เป็นทีตงัแสดงประติมากรรมต่าง ๆ ซึงส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมยัออตโตมนัสถานทีแห่งนี

ใชเ้ป็น ทีจดังานพิธี แต่ในปัจจุบนัเหลือเพียงพืนทีลานดา้นหน้ามสัยิดสุลต่านอะหเ์มต ซึงเป็นทีตงัของเสา

โอเบลิกส ์3 ตน้ คือ เสาทีสรา้งในอียิปต ์เพือถวายแก่ฟาโรหทุ์ตโมซิสที 3 ถูกนํากลบัมาไวที้อิสตนับูล เสา

ตน้ทีสอง คือ เสางู และเสาตน้ทีสาม คือ เสาคอนสแตนตินที 7 จากนันไมไ่กลนําทุกท่านชม Blue Mosque 

หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าทีมีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จกัรวรรดิ คือ ออตโตมนั

และไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบ

อิสลามดงัเดิม ถือวา่เป็นมสัยิดทีใหญ่ทีสุดในตุรกี สามารถจุคนไดเ้รือนแสน ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานถึง 

7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตงัชือตามสุลต่านผูส้รา้งซึงก็คือ Sultan Ahmed นันเอง 

 

  
 
 
 
 
 
 
จากนันนําทุกท่านชม สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย 1 ใน 7 สิงมหศัจรรย ์

ของโลกยุคกลาง ปัจจุบนัเป็นทีประชุมสวดมนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์พระเจา้

จกัรพรรดิคอนสแตนติน เป็นผูส้รา้งเมือประมาณคริสตศ์ตวรรษที13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพือเป็นโบสถ์

ของศาสนาคริสต ์แต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกทาํลายเผาเสียวอดวายหลายครงัเพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่างพวก

ทีนับถือศาสนาคริสตก์บัศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรชัสมยัของ  พระเจา้จสัตินเนียน มีอาํนาจเหนือตุรกี จึง



ไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขนึใหม ่ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมอืประมาณปี พ.ศ. 1996 

(ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิงสวยงามทีสุดไดพ้ยายามหา สิงของมีค่าต่างๆ มาประดับไว ้

มากมาย สรา้งเสร็จไดมี้การเฉลิมฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทําใหแ้ตกรา้ว

ตอ้งใหช้่างซ่อมจนเรียบรอ้ยในสภาพเดิมเมอืสินสมยัของจกัรพรรดิจสัตินเนียน ถึงสมยั พระเจา้โมฮมัเหม็ด

ที 2 มีอาํนาจเหนือตุรกี และเป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามจึงไดด้ดัแปลงโบสถ์หลงันีใหเ้ป็นสุเหร่าของชาว

อิสลาม  
 
 

 

ห
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ง

จากนันนําทุกท่านชม พระราชวงั Topkapi ตงัอยู่ในเขตเมืองเก่าซึงถือเป็นเขตประวติัศาสตรที์ไดร้บั การ

ขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตงัแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวงั Topkapi สรา้งขึนโดยสุลต่านเมห์

เมตที 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพืนทีกวา้งใหญ่ถึง 4 ลานกวา้ง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจาํนวนมาก ณ จุดที

สรา้งพระราชวงัแห่งนีสามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรสัโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ย่างชดัเจน 

ในช่วงทีเจริญสูงสุดของอาณาจกัรออตโตมนั พระราชวงัแห่งนีมีราชวงศ์และขา้ราชบริพารอาศยัอยู่รวมกนั

มากถึงสีพนักว่าคนนําท่านเขา้ชมส่วนของทอ้งพระโรงทีเป็นทีจดัแสดงทรัพยส์มบติัขา้วของเครืองใชส้่วน

พระองคเ์ครืองเงินต่างๆ มากมาย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market)หรือตลาดเครืองเทศ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซือของฝากได ้

ในราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็นของทีระลึก เครืองประดบั ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึนชือและ

ถวัหลากหลายชนิดใหเ้ลือกสรร 

    

 

 

 

 

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินนครอิสตนับูล  

22.10 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงอสัตาน่า โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที KC 918 

วนัทแีปด กรุงอสัตาน่า (คาซคัสถาน)-หอคอยไบเทเรก็-Khan Shatyr Entertainment Center(B/L/-) 

05.50 น. เดินทางถึง กรุงอสัตาน่า ประเทศคาซคัสถาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 

 

 

 

 

 

 



นําท่านเทียวชม กรุงอัสตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศคาซัคสถาน ตงัอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีแม่นํา Ishim ไหล่ผ่าน โดยไดร้บัการสถาปนาให้

เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1997 ซึง “อสัตาน่า” เป็นภาษาคาซคัแปลว่าเมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูรซุ์

ลตาน นาซาร์บาเยฟ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ดว้ยความตอ้งการทีจะสรา้งเมืองใหเ้ป็นโลก

ในอนาคต กรุงอัสตาน่าจึงเต็มไปดว้ยตึกสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทัวทุกมุมโลก 

การมาเยือนกรุงอสัตาน่าเสมือนทาํใหนั้กท่องเทียวเหมือนไดห้ลุดไปสู่โลกในอนาคตทีไม่มีเมืองใดเหมือน 

เชา้ นาํท่านเขา้สู่ทีพกัโรงแรมทอีสัตาน่าใหท้่านได ้บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

11.30 น. เช็คทเอาท ์ออกจากทพีกั นาํท่านออกเดินทาง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพนืเมือง 

นําท่านชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ทีความสูง 97 

เมตร ซึงเลข 97 แทนปี ค.ศ. 1997 ปีแห่งการสถาปนากรุงอสัตา

น่าเป็นเมืองหลวง ตวัตึกเป็นทรงกรวยเหมือนตน้ไมแ้ตกกิงโดยมี

โดมกลมสีทองดา้นบน 

จากนันนําทุกท่านอิสระ shopping ที Khan Shatyr Entertainment 

Center ศูนย์รวมความบันเทิงแห่งใหม่ของชาวอัสตาน่า ดว้ย

รูปลกัษณอ์าคารทีโดดเด่นแปลกตา ดว้ยสรา้งขึนใหเ้หมือนเตน้ท์

ของท่านข่าน ภายในมีรา้นแบรนด์เนมและสินคา้หลากหลายใหท่้านไดเ้ลือกชมและหาซือ // ไดเ้วลาอนั

สมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.20 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เทียวบินที KC 231 

วนัทเีกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-) 

04.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

***รายการท่องเทยีวอาจเปลียนแปลงได้ ทงันีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ***  

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนืองจากทางบริษัทฯ  

จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทขีายเป็นหลัก** 

 

อัตราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) พกัเดียวเพมิ 

02-10 ม.ค. 61 31,999 บาท 31,999 บาท 31,999 บาท 6,000 บาท 

23-31 ม.ค. 61 

13-21 ก.พ. 61 

27 ก.พ.-07 มี.ค. 61 

20-28 มี.ค. 61 

27 มี.ค.-04 เม.ย. 61 

33,888 บาท 33,888 บาท 33,888 บาท 7,000 บาท 

10-18 เม.ย. 61 36,888 บาท 36,888 บาท 36,888 บาท 7,000 บาท 



17-25 เม.ย. 61 

24 เม.ย.-02 พ.ค. 61 

01-19 พ.ค. 61 

35,888 บาท 35,888 บาท 35,888 บาท 7,000 บาท 

08-16 พ.ค. 61 

15-23 พ.ค. 61 

22-30 พ.ค. 61 

29 พ.ค.-06 มิ.ย. 61 

32,888 บาท 32,888 บาท 32,888 บาท 7,000 บาท 

UPDATE 06/12/17 

**ราคานี สงวนการเดินทาง จํานวน 20 ท่านขนึไป** 

เงือนไขในการจองทวัร ์
งวดท ี1 : สาํรองทีนงัจา่ย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดท ี2 :ชาํระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพอืทราบ 

สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท่้าน

เปิดหอ้งพกั เป็น 2 (1 Twin + 1 Sgl) หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ กรณีทีลูกคา้พกัหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไม่มีหอ้ง 

3 เตียงบริการ ทาํใหต้อ้งเปิดบริการเป็นหอ้ง 1Twin + 1 Sglทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขนึจริงตามหน้างาน 

กรณีเดินทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้ละไม่สามารถเปลยีนวนัเดินทางได ้

กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ใหท่้านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกิน 20 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋าถือขนึเครือง (Hand carry)  

  นําหนักตอ้งไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั โดยสายการบิน Air Astana ชนัประหยดั (Economy Class) ทีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้ม

คณะ  

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีชาํนาญเสน้ทาง  

ค่าทีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ (บริการนําดืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ท่าน/วนั และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 

ท่าน) 

ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ 

ค่าวีซ่าประเทศคาซคัสถาน 

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่านนั”) 

(หมายเหตุ:ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กทีมีอายุตํากว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบริษัทประกนัฯจะ

ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของสญัญาฯ) 

**ประกันภัยทีทาํจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึนบอลลูนและเครืองร่อนทุกประเภท ดังนันการเลือกซือ 

Optional Tour ขึนอยูก่บัดุลยพนิิจของท่าน** 



อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหารสงัพิเศษ, ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั  

 ค่าอาหารทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ, คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลีย 1 USD / ท่าน กรณีใชบ้ริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเทียว นกัท่องเทียวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถนิ คนขบัรถทคีอยและมคัคุเทศก์

ไทยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ตอ่ทริป 

 ค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิน ประเทศตรุกี ท่านละ 3 USD / ท่าน / 7วนั (คิดเป็น วนั เท่ากบั 21 USD) 

 พนกังานขบัรถในทอ้งถิน ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 7วนั เท่ากบั 14 USD) 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน+คนขบัรถ ประเทศคาซัคสถาน ท่านละ 5 USD / ท่าน / 1วนั   

(คิดเป็น วนั เท่ากบั 5 USD) 

 ค่าทิปมัคคุเทศกไ์ทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 9 วนั เท่ากบั 27 USD)  

แตท่งันีมคัคุเทศกไ์ทย ขึนอยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้    

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยทีเกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตวั

เครอืงบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยงัสายการ

บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือใหพิ้จารณาอีกครงั ทงันี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึงไม่สามารถแจง้ได้

วา่สามารถคืนเงินไดท้งัหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึนอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน

ทุกๆบริการอืนๆเป็นสาํคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีทีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซึงใน

กรณีนีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้งัหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทคีณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี

การเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใชใ้นการนาํเทียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีทคีณะออกเดินทางตาํกว่า 15 ทา่น หรือตาํกว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พมิเต็ม ตาม

ความเหมาะสม 



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอืน ๆ ทีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยนืวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที 15,000 บาท และคา่วีซ่าตามทีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ทเีหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพมิเติม ** 

**ในกรณีทีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทเีกียวขอ้งกบัวนัเดินทางที

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตวั

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศคาซคัสถาน 
1.หนังสือ passport ตวัจริง 

2.รูปถ่าย 2 นิว พนืหลงัขาว จาํนวน 2 รูป 

3.สาํเนานามบตัรแสดงสถานทีทาํงานและตาํแหน่งงานชดัเจน 

4.สาํเนาทะเบียนบา้น  

 

 

 

 

 



กรอกเอกสารยืนวีซ่าคาซคัสถานดา้นลา่งนี!!!! 
**กรุณาระบรุายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านัน เพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 ชือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวดั........................ ประเทศ......................... สญัชาติ........................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วนัทีออก...............................วนัหมดอายุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือคู่สมรส........................................................................................ 

 ชือบิดา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ทีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................... 

..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มือถือ......................... 

 ชือสถานททีาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................... 

ตาํแหน่งงาน…………….................................................................................................................................. 

***(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถูกตอ้งทสีามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน)*** 

 


