
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

รวมเดินทางสมัผัสความยิ่งใหญแหงดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตรที่
ยิ่งใหญและยาวนานของอาณาจกัรออตโตมัน ช่ืนชมความงามของธรรมชาติในรปูแบบ 

Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย 
แถมฟรี!! Bracelet Evil Eye เครื่องรางนําโชคของประเทศตุรกี ทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Pomegrante Tea ชาทองถิ่นคุณภาพที่ทํามาจากทับทิมหอมชื่นใจ ทานละ 1 กลอง 

แถมฟรี!! ไอศกรีมทองถิ่นของตุรกี ทานละ 1 อัน 

แถมฟรี!! Turkish Coffee กาแฟของประเทศตุรก ีทานละ 1 แกว 
****(สงวนสิทธิ์สําหรับกรุปที่ออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไปเทานั้น)**** 



 
สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตลถ้ํา 1 คืน ทีเ่มืองคัปปาโดเกีย 

แถมฟรี!! ทัวรประเทศคาซัคสถาน 1 วันเต็มๆ+โรงแรม+วีซา 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 

FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง!!! 

วันแรก  กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล            (-/-/-) 

07.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 เคานเตอร 

U แถว 14-20 ซึ่งมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแกทาน 

10.45 น. เหิรฟาสู นครอิสตันบูล เมืองหลวงออตโตมันของประเทศตุรกี ดินแดนแหงนี้ร่ํารวยพรั่งพรอมไปดวย

ประวัติศาตร สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญอลังการมากมาย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 932  

 

 
 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลาง
วัน 

ค่ํา 
โรงแรมที่พัก 

 หรือเทียบเทา 

1 กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล ✈ ✈ ✈ 

ISTANBUL PARK 
INN BY RADISSON 

HOTEL 

2 
อิสตันบูล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหรา

เซนตโซเฟย-เมืองชานัคคาเล 
O O O 

CANAKKALE KOLIN 
HOTEL 

3 
เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองเปอรกามัม-วิหาร
เทพีอารเทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ   

O O O 
KUSADASI 

CHARIMA HOTEL 

4 
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมาร-ี 

ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล 
O O O 

PAMUKKALE 
NINOVA HOTEL 

5 
เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑเมฟลา
นา-คัปปาโดเกีย-ระบําหนาทอง  

O O O 
BURCU KAYA 

HOTEL 

6 
คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พพิิธภัณฑกลางแจง- 

หุบเขาอุซิซาร-เมืองอังการา   
O O O 

ANKARA BERA 
HOTEL 

7 
กรุงอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซมารเก็ต-
แกรนดบาซาร 

O O ✈ - 

8 
กรุงอัสตานา(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr 
Entertainment Center 

O O ✈ 

นําทานเขาสูที่พัก

โรงแรมที่อัสตานา

ใหทานได 

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 



 
 

 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบิน ณ เมืองอัลมาตี้ แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอไปยัง นครอิสตันบูล 

17.55 น. เหิรฟาสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่  KC 911                            

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติรก กรุงอิสตันบูล หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  

 นําทานเขาสูที่พัก ISTANBUL PARK INN BY RADISSON HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สอง  อิสตันบูล-สุเหราสีน้ําเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาป-สุเหราเซนตโซเฟย 

  -เมืองชานัคคาเล         (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นไมไกลนําทุกทานชม สุเหราสีน้ําเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเปนสุเหราที่มี

สถาปตยกรรมเปนสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน เพราะไดรวบรวมเอาองคประกอบ

จากวิหารเซนตโซเฟยผนวกกับสถาปตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือวาเปนมัสยิดท่ีใหญที่สุดในตุรกี สามารถ

จุคนไดเรือนแสน ใชเวลาในการกอสรางนานถึง 7 ป ระหวาง ค.ศ.1609-1616 โดยตั้งชื่อตามสุลตานผูสรางซึ่ง

ก็คือ Sultan Ahmed นั้นเอง  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทุกทานสู จัตุรัสสุลตานอะหเมตหรือฮิปโปโดรม สนามแขงมาของชาวโรมัน จุดศูนยกลางแหง

การทองเที่ยวเมืองเกา สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใชเปนที่แสดงกิจกรรมตางๆของ

ชาวเมือง ตอมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมไดรับการขยายใหกวางขึ้นตรงกลางเปนที่ตั้ง

แสดงประติมากรรมตาง ๆซึ่งสวนใหญเปนศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมันสถานที่แหงนี้ใชเปนที่จัด

งานพิธีแตในปจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานดานหนามัสยิดสุลตานอะหเมตซึ่งเปนที่ต้ังของเสาโอเบลิกส3 ตน คือ

เสาที่สรางในอียิปตเพื่อถวายแกฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 ถูกนํากลับมาไวที่อิสตันบูลเสาตนที่สอง คือ เสางู และเสา

ตนที่สาม คือเสาคอนสแตนตินที่ 7 หลังจากนั้นนําทุกทานชม พระราชวังทอปกาป ตั้งอยูในเขตเมืองเกาซึ่ง

ถือเปนเขตประวัติศาสตรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ. 1985 พระราชวัง

ทอปกาป สรางขึ้นโดยสุลตานเมหเมตที่ 2 ในป ค.ศ.1459 บนพื้นที่กวางใหญถึง 4 ลานกวาง และมีอาคาร

ขนาดเล็กอีกจํานวนมาก ณ จุดที่สรางพระราชวังแหงนี้สามารถมองเห็นชองแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรนและ

ทะเลมารมาราไดอยางชัดเจน ในชวงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแหงนี้มีราชวงศและขา



 
ราชบริพารอาศัยอยูรวมกันมากถึงสี่พันกวาคนนําทานเขาชมสวนของทองพระโรงที่เปนที่จัดแสดงทรัพยสมบัติ

ขาวของเครื่องใชสวนพระองคเครื่องเงินตางๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทุกทานชม สุเหราเซนตโซเฟย(Saint Sophia)หรือ โบสถฮาเจีย โซเฟย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ

โลกยุคกลาง ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนตของชาวมุสลิม ในอดีตเปนโบสถทางศาสนาคริสตพระเจา

จักรพรรดิคอนสแตนติน เปนผูสรางเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่13 ใชเวลาสราง 17 ป เพื่อเปนโบสถของ

ศาสนาคริสตแตถูกผูกอการรายบุกทําลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแยงระหวางพวกที่นับ

ถือศาสนาคริสตกับศาสนาอิสลามจวบจนถึงรัชสมัยของ  พระเจาจัสตินเนียนมีอํานาจเหนือตุรกีจึงไดสราง 

โบสถเซนตโซเฟย ขึ้นใหม ใชเวลาสรางฐานโบสถ 20 ป ตัวโบสถ 5 ป เมื่อประมาณป พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) 

พระองคตองการใหเปนสิ่งสวยงามที่สุดไดพยายามหา สิ่งของมีคาตางๆมาประดับไวมากมาย สรางเสร็จไดมี

การเฉลิมฉลองกันอยาง มโหฬารตอมาเกิดแผนดินไหวอยางใหญทําใหแตกราวตองใหชางซอมจนเรียบรอยใน

สภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจาโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอํานาจเหนือตุรกี และเปนผู

นับถือศาสนาอิสลามจึงไดดัดแปลงโบสถหลังนี้ใหเปนสุเหราของชาวอิสลาม 

 
 

 

 

จากนั้นนําทานสูเมืองชานัคคาเล ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม. 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก CANAKKALE KOLIN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม  เมืองชานัคคาเล-มาไมจําลองเมืองทรอย-เมืองเปอรกามัม-วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ- 

รานขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซ ึ    (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังจากนั้นนําทุกทานออกเดินทางสูนําทานสู กรุงทรอย เพื่อชม มาไมจําลองเมืองทรอยซึ่งเปรียบเสมือน

สัญลักษณอันชาญฉลาดดานกลศึกของนักรบโบราณซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหกรุงทรอยแตกสงครามมาไม เปน

สงครามที่สําคัญตํานานของกรีกและเปนสงครามระหวางกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสูรบกัน

เปนเวลาสิบป กองทัพกรีกก็ไดคิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยการสรางมาไมจําลองขนาดยักษที่เรียกวามาไม



 
เมืองทรอย โดยทหารกรีกไดเขาไปซอนตัวอยูในมาโทรจันแลวก็ทําการเข็นไปไวหนากรุงทรอยเหมือนเปน

ของขวัญและสัญลักษณวาชาวกรีกยอมแพสงครามและไดถอยทัพออกหางจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็น

มาโทรจันก็ตางยินดีวากองทัพกรีกไดถอยทัพไปแลวก็ทําการเข็นมาโทรจันเขามาในเมืองแลวทําการเฉลิม

ฉลองเปนการใหญเมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซอนตัวอยูก็ออกมาจากมาโทรจันแลวทําการ

เปดประตูเมืองใหกองทัพกรีกเขามาในเมืองแลวก็สามารถยึดเมืองทรอยได กอนที่จะทําการเผาเมืองทรอยทิ้ง  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานออกเดินทางสู เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ  3.20 

ชั่วโมง) เปนเมืองทาที่สําคัญทางการคาอีกเมืองหนึ่งของตุรกีที่เปนสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สําคัญสิ่ง

มหัศจรรยยุคโบราณ จากนั้นนําทานชม วิหารเทพีอารเทมิสโบราณ (The Temple of Artemis) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยยุคโบราณ ที่ปจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แตก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญในอดีตได 

และถายรูป โบสถนักบุญเซนต จอหน (St. John CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสตท่ีออกเดินทางเผยแพร

ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปจจุบัน จากนั้นนําทานแวะถายรูป ISA BEY MOSQUE 

มัสยิดอิสอิสเปนหนึ่งในตัวอยางที่ดีและสําคัญที่สุดซึ่งสะทอนถึงจุดสิ้นสุดของยุคจักรวรรดิ Seljuk ในชวง

ปลายคริสต ค.ศ. 1400 นอกจากนี้มัสยิดแหงนี้ยังเปนที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey 

กอตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาดใหญที่มีสอง naves และ

ประกอบดวยลานขนาดใหญ จากนั้นนําทานซื้อขอฝากตามอัธยาศัย รานขนม Turkish Delight ของฝากขึ้น

ชื่อของประเทศตุรกี  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเขาสูที่พัก KUSADASI MARINA & SUITES HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สี ่ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟซุส-บานพระแมมาร-ีปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝาย- 

  เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล       (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเปนโรงงานผลิตเครื่องหนังขั้นหลากหลาย ใหทุกทานไดทดลองการ

เปนนายแบบและนางแบบเสื้อหนังตางๆตามอัธยาศัย จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองโบราณเอฟฟซุส 

เมืองโบราณที่มีการบํารุงรักษาไวเปนอยางดีเมืองหนึ่ง เคยเปนที่อยูของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพ

เขามาปกหลักสรางเมือง ซึ่งรุงเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตกาล ตอมาถูกรุกรานเขายึดครองโดยพวก

เปอรเซียและกษัตริยอเล็กซานเดอรมหาราช ภายหลังเมื่อโรมันเขาครอบครองก็ไดสถาปนาเอฟฟซุส ขึ้นเปน

เมืองหลวงตางจังหวัดของโรมัน นําทานเดินบนถนนหินออนผานใจกลางเมืองเกาที่สองขางทางเต็มไปดวย

ซากสิ่งกอสรางเมื่อสมัย 2,000 ปที่แลว ไมวาจะเปนโรงละครกลางแจงที่สามารถจุผูชมไดกวา 30,000 คน ซึ่ง

ยังคงใชงานไดจนถึงปจจุบันนี้ นําทานชม หองอาบน้ําแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH)ที่ยังคงเหลือ

รองรอยของหองอบไอน้ํา ใหเห็นอยูจนถึงทุกวันนี้, หองสมุดโบราณ ที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไวไดเปนอยาง

ดีทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความออนหวานและฝมือประณีต 



 
 

 

 

 

 

 

นําทานสูเยี่ยมชม บานพระแมมารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สุดทายที่พระแมมารีมาอาศัย

อยูและสิ้นพระชนมในบางหลังนี้ ถูกคนพบอยาปาฏิหาริย โดยแมชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเทอรีน 

เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อป ค.ศ. 1774-1824 ไดเขียนบรรยายสถานที่ไวในหนังสืออยาง

ละเอียดราวกับเห็นดวยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะคนหาบานหลังนี้ จนพบในป ค.ศ. 

1891 ปจจุบันบานพระแมมารีไดรับการบูรณะเปนบานอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปนของพระแมมารี ซึ่งพระ

สันตปาปา โปป เบเนดิกสที่ 6 ไดเคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณดานนอกของบาน มีกอกน้ําสามกอก ที่ มีความเชื่อ

วาเปนกอกน้ําที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ํารวย และความรัก ถัดจากกอกน้ําเปน 

กําแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อวาหากตองการใหสิ่งที่ปรารถนาเปนความจริงใหเขียนลงในผาฝายแลวนําไป

ผูกไวแลวอธิษฐาน 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เปนพรมทอมือ สามารถเลือกชมเลือก 

ซื้อไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล ใชเวลาเดินทาง 3 ชม.(189 กม.) เมืองที่มีน้ําพุเกลือแร

รอนไหลทะลุขึ้นมาจากใตดินผานซากปรักหักพังของเมืองเกาแกสมัยกรีกกอนที่ไหลลงสูหนาผา นําทานชม 

ปราสาทปุยฝาย ผลจากการไหลของน้ําพุเกลือแรรอนนี้ไดกอใหเกิดทัศนียภาพของน้ําตกสีขาวเปนชั้นๆหลาย

ชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทําใหเกิดเปนแกงหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ําเปนทางยาว ซึ่งมี

ความงดงามมากทานจะไดสัมผัส เมืองเฮียราโพลิส เปนเมืองโรมันโบราณที่สรางลอมรอบบริเวณที่เปนน้ําพุ

เกลือแรรอนซึ่งเชื่อกันวามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผานไปภัยธรรมชาติไดทําใหเมืองนี้เกิดการ

พังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยูทั่วไปบางสวนยังพอมองออกวาเดิมเคยเปนอะไรเชน โรง

ละครแอมฟเธียรเตอรขนาดใหญวิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เปนตน  

 

 

 



 
จากนั้นนําทานเขา ชมโรงงานคอตตอน สามารถเลือกซื้อของฝากเชน ผาพันคอ ผาปูที่นอน เสื้อผา  

เปนตน เปนสินคาที่ผลิตดวยคอตตอน100%  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก PAMUKKALE NINOVA THERMAL HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หา  เมืองปามุคคาเล-เมืองคอนยา–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑเมฟลานา-คัปปาโดเกีย 

  ระบําหนาทอง                    (B/L/D) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคอนยา (Konya) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ระยะทาง 387 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานสู สวนผีเสื้อ Butterfly Garden มีผีเสื้อใหชมวา 50 สายพันธุของผีเสื้อ ทําใหเราทราบถึงวงจรชีวิต

ของผีเสื้อ ณ ที่แหงนี้จะไดสัมผัสความหลากหลายของพืช ดอกไมหลากสี พรอมสัตวชนิดอ่ืนๆ นับวาเปนสถานที่

อีกแหงที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง(สวนผีเสื้อจะปดทําการทุกวันจันทรของสัปดาหหากคณะเดินทางไป

ที่สวนผีเสื้อตรงกับวันจันทรทางคณะจะปรับเปลี่ยนใหเดินทางเขาชมที่พิพิธภัณฑเมฟลานาแทน) 

 

 

 

 

 

นําทุกทานสู พิพิธภัณฑเมฟลานา (Mevlana museum) เดิมเปนสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทําสมาธิ 

โดยการเดินหมุนเปนวงกลมขณะฟงเสียงขลุย สวนหนึ่งของพิพิธภัณฑเปนสุสานของเมฟลานา เจลาลุคดิน รู

มี่ อาจารยทางปรัชญาประจําราชสํานักแหงสุลตานอาเลดิน เคยโคบาท ภายนอกเปนหอทรงกระบอกปลาย

แหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเปนสุสานสําหรับผูติดตาม สานุศิษย บิดา และ

บุตร ของเมฟลานาดวย 

 
 

 

 

 

จากนั้นเดินทางสู เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2

ชั่วโมง 30 นาที ระหวางทางแวะชม Caravansaraiที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เปนสถานที่พักแรม

ของกองคาราวานตามเสนทางสายไหมและชาวเติรกสมัยออตโตมัน 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
จากนั้นนําทานชมการแสดงพื้นเมือง “ระบําหนาทอง”หรือ Belly Danceเปนการเตนรําที่เกาแกอยาง

หนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ป ในดินแดนแถบอียิปต และเมดิเตอรเรเนียนนักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชน

เผายิปซีเรรอนคือคนกลุมสําคัญที่ไดอนุรักษระบําหนาทองใหมีมาจนถึงปจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซี

ทําใหระบําหนาทองแพรหลายมีการพัฒนาจนกลายเปนศิลปะที่โดดเดน สวยงามจนกลายมาเปนระบําหนา

ทองตุรกีในปจจุบัน(บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง) 

 นําทานเขาสูที่พักโรงแรมสไตลถ้ํา!! BURCUKAYA HOTEL หรือเทียบเทา(คัปปาโดเกีย) 

**หมายเหตุ:กรณีหองพักโรงแรมถ้ําเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเปนโรงแรมเทียบเทาระดับเดียวกัน** 

วันที่หก  คัปปาโดเกีย-นครใตดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑกลางแจง-หุบเขาอุซิซาร  
  เมืองอังการา                

 (B/L/D) 
** สําหรับทานใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะตองออกจากโรงแรม 05.30 น. เพื่อชม

ความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมไดยาก ใชเวลาอยูบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง ** 

(คาขึ้นบอลลูนไมไดรวมอยูในคาทัวรประมาณ 210-250 USD) 
 

 

 
 

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทุกทานสู นครใตดิน (Underground City) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปนมรดก

โลก เมืองใตดินของตุรกีมีอยูหลายแหง แตละแหงมีอุโมงคเชื่อมตอถึงกันเปนสถานที่ที่ผูนับถือศาสนาคริสตใช

หลบภัยชาวโรมันที่ตองการทําลายรางพวกนับถือศาสนาคริสต เมืองใตดินที่มีขนาดใหญ แตละชั้นมีความ

กวางและสูงขนาดเทาเรายืนได ทําเปนหอง ๆ มีทั้งหองครัวหองหมักไวน มีโบสถ หองโถงสําหรับใชประชุม มี

บอน้ําและระบบระบายอากาศที่ดี แตอากาศคอนขางบางเบาเพราะอยูลึกและทางเดินบางชวงคอนขางแคบ

จนเดินสวนกันไมได  

 

 

 
 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑกลางแจง ที่ เมืองเกอเรเม (Goreme)ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก

พิพิธภัณฑกลางแจงซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาวคริสตที่ตองการ

เผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ําเปนจํานวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิ



 
อื่นที่ไมเห็นดวยกับศาสนาคริสต  จากนั้นนําทานชม หุบเขาอุซิซาร (Uchisar Valley) หุบเขาคลายจอม

ปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาดังกลาวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไป

เกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไวเปนที่อาศัย และถามองดี ๆ จะรูวาอุซิซาร คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ 

ดังนั้นในอดีตอุซิซาร ก็มีไวทําหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอาไวสอดสองขาศึกยามมีภัย

อีกดวย จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานจิวเอวรรี่และโรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคา และของที่

ระลึกเดินทางสู เมืองอังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหวางทางให 

ทานไดชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอสู เมืองอังการา หรือที่มีชื่อตาม

ประวัติศาสตรวา Angoraเปนเมืองหลวงของตุรกีในปจจุบัน และเปนเมืองใหญอันดับ ๒  รองจากนครอิส

ตันบูล กรุงอังการาตั้งอยูในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยูหาง

จากนครอิสตันบูลทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร กรุงอังการาเปนที่ตั้งของ

รัฐบาลกลาง สวนราชการตาง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ ในตุรกี ความสําคัญของกรุง

อังการา กรุงอังการามีประชากรจํานวน 4,965,542  คน ทําใหกรุงอังการาเปนเมืองที่มีประชากรมากเปน

อันดับ ๒ ของตุรกี และอันดับ ๒ ในกลุมเมืองหลวงยุโรป ในขณะที่นครอิสตันบูลเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคมารมารานั้น กรุงอังการาก็เปนศูนยกลางทางการคาและเครือขายคมนาคมในภูมิภาคอนาโตเลีย 

โดยเปนจุดตัดของการคมนาคมทางบก (รถยนตและรถไฟ) ที่เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ของตุรกีเขาดวยกัน และ

เปนศูนยกลางตลาดสินคาเกษตรท่ีขนสงมาจากภาคตางๆ ทั่วตุรกดีวย 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเขาสูที่พัก ANKARA BERA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล-ลองเรือชองแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซมารเก็ต-แกรนดบาซาร (B/L/-) 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทกุทานเดินทางตอสู กรุงอิสตันบูล ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. (ระยะทาง 450 กม.) 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทานลองเรือชองแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งทําใหประเทศตุรกีไดรับ

สมญานามวา ดินแดนแหงสองทวีป ชองแคบบอสฟอรัสยังเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญเนื่องจากเปนเสนทาง

เดินเรือที่เชื่อมทะเลดําทะเลมารมารา เราจะไดเห็นปอมปนที่ตั้งเรียงรายอยูตามชองแคบไดแก Rumeli Castle 

และ Anatolia Castle โดยจุดชมวิวที่สําคัญคือสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชื่อใหรถยนตสามารถวิ่งขามฝงยุโรป

และเอเชียได สรางเสร็จในป ค.ศ.1973 มีความยาวทั้งสิ้น 1,560 เมตร และไดกลายเปนสะพานแขวนที่ยาว

เปนอันดับ 4 ของโลกในสมัยนั้น (ปจจุบันตกไปอยูอันดับที่ 21) ขณะที่ลองเรือพรอมดื่มด่ํากับบรรยากาศสอง

ขางทาง ซึ่งสามารถมองเห็นไดไมวาจะเปนพระราชวังโดลมาบาเชและบานเรือนของบรรดาเหลาเศรษฐีที่สราง

ไดสวยงามตระการตา  

 

 



 
 

นําทานสูตลาดสไปซมารเก็ต(Spice Market)หรือตลาดเครื่องเทศ ใหทานไดอิสระเลือกซื้อของฝากไดใน

ราคายอมเยา ไมวาจะเปนของที่ระลึก เครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไมอบแหง ขนมของหวานขึ้นชื่อและถั่ว 

หลากหลายชนิดใหเลือกสรร 

 
 

 

 
 

 

จากนั้นนําทานสู  ตลาดในรม (KAPALI CARSISI หรือ COVERED BAZAAR) หรือ แกรนดบาซาร 

(GRAND BAZAAR) เปนตลาดเกาแก สรางครั้งแรกในสมัยสุลตานเมหเม็ดที่ 2 เมื่อป ค.ศ. 1461 ตลาดนี้กิน

เนื้อที่กวา 2แสนตารางเมตร ประกอบดวยรานคากวา 4,000ราน ขายของสารพัด ตั้งแตทองหยอง 

เครื่องประดับ พรม เครื่องเงิน เครื่องหนัง กระเบื้อง เครื่องทองแดง ทองเหลือง สินคาหัตถกรรม ของที่ระลึก 

ฯลฯ ที่นี่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังนั้นจึงตั้งราคาสินคาเอาไวคอนขางสูง ควรตอรองราคา

ใหมาก 

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

20.00 น. ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางสู สนามบินนครอิสตันบูล  

22.10 น. เหิรฟาสู กรุงอสัตานา โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC 918 

วันที่แปด กรุงอัสตานา (คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Center(B/L/-) 

05.50 น. เดินทางถึง กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเที่ยวชม กรุงอัสตานา โดยรอบ กรุงอัสตานาเปนเมืองหลวงและเมืองใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ

คาซัคสถาน ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ มีแมน้ํา Ishim ไหลผาน โดยไดรับการสถาปนาใหเปนเมือง

หลวงในป ค.ศ.1997 ซึ่ง “อัสตานา” เปนภาษาคาซัคแปลวาเมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูรซุลตาน นา



 
ซารบาเยฟ เปนประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ดวยความตองการที่จะสรางเมืองใหเปนโลกในอนาคต 

กรุงอัสตานาจึงเต็มไปดวยตึกสวยงามรูปรางแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลก การมาเยือน

กรุงอัสตานาเสมือนทําใหนักทองเที่ยวเหมือนไดหลุดไปสูโลกในอนาคตท่ีไมมีเมืองใดเหมือน 

เชา นําทานเขาสูที่พักโรงแรมที่อสัตานาใหทานได บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม และ

พักผอนตามอัธยาศัย 
11.30 น. เช็คทเอาท ออกจากที่พัก นําทานออกเดินทาง 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

นําทานชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ที่ความสูง 97 

เมตร ซึ่งเลข 97 แทนป ค.ศ. 1997 ปแหงการสถาปนากรุงอัสตานา

เปนเมืองหลวง ตัวตึกเปนทรงกรวยเหมือนตนไมแตกกิ่งโดยมีโดม

กลมสีทองดานบน 

จ า ก นั้ น นํ า ทุ ก ท า น อิ ส ร ะ  shopping ที่  Khan Shatyr 

Entertainment Center ศูนยรวมความบันเทิงแหงใหมของชาวอัส

ตานา ดวยรูปลักษณอาคารที่โดดเดนแปลกตา ดวยสรางขึ้นใหเหมือนเตนทของทานขาน ภายในมีรานแบรนด

เนมและสินคาหลากหลายใหทานไดเลือกชมและหาซื้อ // ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบิน 

20.20 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที ่KC 231 

วันที่เกา สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-) 

04.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม  

***รายการทองเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ***  

**กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ  
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก** 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง 

ราคาผูใหญ  
(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง  
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

18-26 ก.ย. 32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 7,000 บาท 
09-17 ต.ค. 

16-24 ต.ค. 
33,999 บาท 33,999 บาท 33,999 บาท 7,000 บาท 

13-21 พ.ย. 

20-28 พ.ย. 
32,999 บาท 32,999 บาท 32,999 บาท 7,000 บาท 

UPDATE 03/08/18 

**ราคานี้ สงวนการเดินทาง จํานวน 25 ทานขึ้นไป** 

 



 
หมายเหตุ 

1. ราคานีส้ําหรับผูโดยสาร 25 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ  
ขอเก็บคาทัวรเพิ่มทานละ 2,500 บาท 

2. ไมมีราคาเด็กเนื่องจากเปนราคาพิเศษแลว 
เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดที่ 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 15,000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด

หองพัก เปน 2 (1 Twin + 1 Sgl) หองจะสะดวกกับทานมากกวา กรณีที่ลูกคาพักหอง 3 ทานและบางโรงแรมไมมีหอง 3 เตียง

บริการ ทําใหตองเปดบริการเปนหอง 1Twin + 1 Sglทางบริษัทขอเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามหนางาน 

กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ใหทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry)  

  น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

 

อัตราคาบริการนี้รวม 

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Air Astana ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ  

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร 

คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  

คาที่พักหองละ 2 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเทียบเทา 

คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ําด่ืมบนรถ 1 ขวดเล็ก/ทาน/วัน และ ในรานอาหาร 1 ขวดใหญตอ 4 ทาน) 

คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ 

คาวีซาประเทศคาซัคสถาน 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหาร

เปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหตุ:คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใช

คาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

**ประกันภัยที่ทําจากเมืองไทย ไมครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องรอนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ 

Optional Tour ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาหนังสือหนังสือเดินทาง 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 



 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาอาหารสั่งพิเศษ, คามินิบารในหองพัก  

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ, คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

คายกขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน กรณีใชบรกิาร bell boy ของแตละโรงแรม 

เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถท่ีคอยและมัคคุเทศก
ไทยบริการเราโดยประมาณ 67 USD หรือประมาณ 2,350 บาท ตอทริป 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ประเทศตุรกี ทานละ 3 USD / ทาน / 7วัน (คิดเปน วัน เทากับ 21 USD) 

 พนักงานขับรถในทองถิ่น ทานละ 2 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 7วัน เทากับ 14 USD) 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น+คนขับรถ ประเทศคาซัคสถาน ทานละ 5 USD / ทาน / 1วัน   

(คิดเปน วัน เทากับ 5 USD) 

 คาทิปมัคคุเทศกไทย ทานละ 3 USD / ทาน / วัน (คิดเปน 9 วัน เทากับ 27 USD)  

แตท้ังนี้มัคคุเทศกไทย ขึ้นอยูกับความประทับใจของลูกคา    

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว

เคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวา

สามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเปนสําคัญ  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้

ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนาํเทีย่ว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให

ทราบลวงหนา 

ในกรณทีี่คณะออกเดินทางต่าํกวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยนืยนัการ
เดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม 

ตามความเหมาะสม 



 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะ

ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 

หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว 

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 15,000 บาท และคาวีซาตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หนงัสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋ว

ดังกลาว ถาเกิดขอผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 
 
 
 
เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศคาซัคสถาน 
1.หนังสือ passport ตัวจริง 

2.รูปถาย 2 นิ้ว พื้นหลังขาว จํานวน 2 รูป 

3.สําเนานามบัตรแสดงสถานที่ทํางานและตําแหนงงานชัดเจน 



 
4.สําเนาทะเบียนบาน  

กรอกเอกสารยื่นวีซาคาซัคสถานดานลางนี!้!!! 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน กรอกเปนภาษาอังกฤษเทานั้น เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

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

วัน/เดือน/ปเกิด................................ จังหวัด........................ ประเทศ......................... สัญชาติ........................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แตงงาน            หมาย            หยา   

  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส........................................................................................ 

 ชื่ อ

บิดา……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 ที่อยูปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................... 

..............................................รหัสไปรษณีย................... โทรศัพทบาน......................... มือถือ......................... 

 ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).......................................................................... 

ตํ า แ ห น ง

งาน…………….................................................................................................................................. 
***(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค

ขอมูลโดยตรงกับทาน)*** 


