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จดุเดน่ของการเดนิทาง 
 

รวมเดนิทางสมัผสัความยิง่ใหญแ่หง่ดนิแดน 2 ทวปี เต็มอ ิม่กบัประวตัศิาสตรท์ ีย่ ิง่ใหญแ่ละยาวนานของ
อาณาจกัรออตโตมนั ชืน่ชมความงามของธรรมชาตใินรปูแบบBird eye view ณ เมอืงคปัปาโดเกยี 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว ตลอดการเดนิทาง 
Bus VIP 45 ทีน่ ัง่หนา้จอ Touch Screen ทกุทีน่ ัง่ ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่เกม ดหูนงั ฟงัเพลง 

FreeWIFIOn Bus ตลอดการเดนิทาง!!! 
 
 
 
 
 

ทัวรโ์ปรแกรม TURKEY SHOCK 9DAYS 
สายการบนิ AIR ASTANA_KC รหัสทัวร ์ MC23_TURKEY SHOCK  9DAYS 
วันเดนิทาง กนัยายน – ธนัวาคม 2560  

 

 

  

อตัราคา่บรกิาร 

       วันเดนิทาง ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/หอ้ง) 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่(2+1) 

พักเดีย่ว (เพิม่) 
เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

05-13 ก.ย.60 

12-20 ก.ย.60 
29,998 บาท 29,998 บาท 29,998 บาท 6,000 บาท 

17-25 ต.ค.60 29,888 บาท 29,888 บาท 29,888 บาท 6,000 บาท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ–อลัมาตี–้อสิตนับลู            (-/-/-) 
07.30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้4 เคานเ์ตอร ์ U แถว 

14-20 ซึง่มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น 
10.45 น. เหริฟ้าสู ่นครอสิตนับูล เมอืงหลวงออตโตมันของประเทศตรุก ีดนิแดนแห่งนี้ร ่ารวยพร่ังพรอ้มไปดว้ยประวัตศิาตร ์

สิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญอ่ลงัการมากมาย โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC932  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ณ เมอืงอลัมาตี ้แวะเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ไปยัง นครอสิตนับูล 
17.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงอสิตนับูล โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่ KC911                            

20.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอตาเตริก์ กรุงอสิตนับูล หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  อสิตนับูล-ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั-เมอืงบูรซ์่าร-์ CUMALIKIZIK VILLAGE-  GOLYAZI 
VILLAGE-เมอืงไอวาลคิ        (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน ลอ่งเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั จุดทีบ่รรจบกันของทวปียุโรปและเอเชยี ซึง่ท าใหป้ระเทศตุรกไีดรั้บ

สมญานามว่า ดนิแดนแห่งสองทวปี ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญเนื่องจากเป็นเสน้ทางเดนิเรือที่
เชือ่มทะเลด าทะเลมารม์าร่า เราจะไดเ้ห็นป้อมปืนทีต่ัง้เรยีงรายอยู่ตามชอ่งแคบ ไดแ้ก ่Rumeli Castle และ Anatolia 

Castle โดยจดุชมววิทีส่ าคญัคอืสะพาน แขวนบอสฟอรัส เชือ่ใหร้ถยนตส์ามารถวิง่ขา้มฝ่ังยุโรปและเอเชยีได ้สรา้งเสร็จ
ในปี ค.ศ.1973 มคีวามยาวทัง้ส ิน้ 1,560 เมตร และไดก้ลายเป็นสะพานแขวนทีย่าวเป็นอันดับ 4 ของโลกในสมัยนัน้ 

(ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที ่21) ขณะทีล่่องเรือพรอ้มดืม่ด ่ากับบรรยากาศสองขา้งทาง ซึง่สามารถมองเห็นไดไ้ม่ว่าจะ
เป็นพระราชวงัโดลมาบาเชแ่ละบา้นเรอืนของบรรดาเหลา่เศรษฐทีีส่รา้งไดส้วยงามตระการตา  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้เดนิตอ่สู ่เมอืงบูรซ์า่ร ์(Bursa) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของตรุกซีึง่ห่างจากอสิตันบลูประมาณ 235 

กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3.30 ชม.) มพีืน้ทีป่ระมาณ 11,000 ตร.กม.มปีระชาการอาศัยอยู่ประมาณ 1.5 
ลา้นคน มคีวามส าคัญและใหญ่เป็นอันดับที ่4 ของประเทศและเมอืงนี้ยังมชี ือ่เสยีงทางดา้นเสน้ไหมเพือ่สง่ออกไปยัง

ตลาดตา่งๆ ประมาณ 70 เปอรเ์ซนตเ์พือ่น าไปทอเป็นพรมในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรออตโต

มาน ตัง้แตปี่ค.ศ.1326-1362 และ จากนัน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปตัง้ทีเ่อดริเ์น ทีอ่ยู่ทางดา้นเหนือของกรุงคอนสแตนดโิน
เปิล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่CUMALIKIZIK VILLAGE เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยุคแรกของออตโตมัน  เมอืงแห่งนี้

ยังมรี่องรอยและไดรั้บการรักษาโครงสรา้งสถาปัตยกรรมอยา่งด ี
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่GOLYAZI VILLAGE หมู่บา้นประมง ซึง่ตัง้อยู่ในคาบสมุทรเล็กๆ บนชายฝ่ัง ทกุๆ ปีจะมี
เทศกาลนกกระสาซึง่จัดโดยเทศบาลของตรุก ี หมู่บา้นแห่งนี้ยังไดรั้บรางวัลเมอืงแห่งความเป็นอยู่อย่างพอเพยีง และ

เป็นอกีเมอืงทีน่่าไปเยีย่มชมอยา่งยิง่ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอวาลคิ Ayvalik เมอืงรมิทะลบนชายฝ่ังทะเลอเีจีย้น ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ ตรุก ี

เป็นอ าเภอหนึง่ในจังหวดับาลกิกเีซอ Balikesir 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HALIC PARK AYVALIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  เมอืงไอวาลคิ-เมอืงคซูาดาซ-ึเมอืงโบราณเอฟฟิซุส-บา้นพระแมม่าร-ีวหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ-
เมอืงปามคุคาเล ่        (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคูซาดาซ ึน าท่านเดนิทางชม โรงงานเครือ่งหนงั ซึง่เป็นโรงงานผลติเครือ่ง

หนังขัน้ดสีง่ขายใหก้บัแบรนดช์ัน้น าหลากหลาย ใหท้กุทา่นไดท้ดลองการเป็นนายแบบและนางแบบเสือ้หนังตา่งๆตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นสู ่เซลจุก ( Selçuk) เมอืงโบราณขนาดเล็กไม่ไกลจากเมอืงโบราณในอเีฟซัส มทีีท่อ่งเทีย่ว

ในบรเิวณใกลเ้คยีงทีน่่าสนใจ เชน่ บา้นพระแม่มาร ี(House of the Virgin Mary) หอสมุดโบราณ ถ ้าของผูเ้ชือ่พระเจา้ 

7 คน (Cave of the Seven Sleepers) และซากวหิารเซนตจ์อหน์ (St.John Basilica) จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงโบราณเอฟฟิซุส เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึ่ง เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก (Ionia) 

จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 กอ่นครสิตก์าล ตอ่มาถูกรุกรานเขา้ยดึครอง
โดยพวกเปอรเ์ซยีและกษัตรยิอ์เล็กซานเดอรม์หาราช ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนาเอฟฟิซสุ ขึน้เป็น

เมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน น าท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซาก
สิง่กอ่สรา้งเมือ่สมัย 2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้าน

ไดจ้นถงึปัจจบุนั น าทา่นชม หอ้งอาบน ้าแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ทีย่ังคงเหลอืร่องรอยของหอ้งอบไอน ้า ให ้

เห็นอยู่จนถงึทกุวันนี้, หอ้งสมุดโบราณ ทีม่วีธิกีารเก็บรักษาหนังสอืไวไ้ดเ้ป็นอย่างดทีกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นศลิปะแบบ 
เฮเลนนสิตคิทีม่คีวามออ่นหวานและฝีมอืประณีต 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้ชม House of  Virgin Mary บา้นพระแมม่าร ี ซึง่เชือ่กันวา่เป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่มารอีาศัยอยู่และ
สิน้พระชนมใ์นบา้นหลังนี้ ชม วหิารเทพอีารเ์ทมสิโบราณ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยย์ุคโบราณ สรา้งดว้ยหนิอ่อนเป็น

สถาปัตยกรรมกรกีแบบไอโอนคิ และมเีสาหนิตัง้ตระหงา่นรอบวหิารมากกวา่ 100 ตน้ ปัจจุบันเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง 

แตก็่ยังสามารถมองเห็นถงึความยิง่ใหญ่ในอดตีได ้
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จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปามุคคาเล ่ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม. (189 กม.) 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PAMUKKALE LYCUS RIVER HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมมบีรกิารสระวา่ยน า้น า้แร ่หากทา่นใดตอ้งการใชบ้รกิารกรุณาเตรยีมชุดวา่ยน า้เทา่น ัน้ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปามุคคาเล่-เมอืงเฮยีราโพลสิ-ปราสาทปุยฝ้าย-เมอืงคปัปาโดเกยี-เมอืงเกอเรเม Belly 
Dance                (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทา่นจะไดส้มัผัส เมอืงเฮยีราโพลสิ (Hierapolis) เป็นเมอืงโรมันโบราณทีส่รา้งลอ้มรอบบรเิวณทีเ่ป็นน ้าพุเกลอืแร่

รอ้น ซึง่เชือ่กันวา่มสีรรพคณุในการรักษาโรค เมือ่เวลาผ่านไปภัยธรรมชาตไิดท้ าใหเ้มอืงนี้เกดิการพังทลายลง เหลอื

เพยีงซากปรักหักพังกระจายอยูท่ัว่ไป บางสว่นยังพอมองออกวา่เดมิเคยเป็นอะไร เชน่ โรงละคร แอมฟิเธยีรเ์ตอรข์นาด
ใหญ ่วหิารอพอลโล สสุานโรมันโบราณ เป็นตน้  น าทา่นชม ปราสาทปุยฝ้าย ผลจากการไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นนี้

ไดก้อ่ใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆหลายชัน้และผลจากการแข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสี

ขาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงามมาก  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 215 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

30 นาท ีน าทกุท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ที ่เมอืงเกอเรเม (Goreme)ซึง่ยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ซึง่เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตใ์นชว่ง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการ

เผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธอิืน่ทีไ่ม่
เห็นดว้ยกบัศาสนาครสิต ์ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 
น าทา่นชมการแสดงพืน้เมอืง “ระบ าหนา้ทอ้ง” หรอื Belly Dance 

เป็นการเตน้ร าทีเ่กา่แกอ่ย่างหนึง่ เกดิขึน้มาเมือ่ประมาณ 6000 ปี ใน
ดนิแดนแถบอยีปิต ์และเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กันวา่ 

ชนเผา่ยปิซเีร่ร่อนคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งใหม้มีา
จนถงึ ปัจจุบัน และการเดนิทางของชาวยปิซที าใหร้ะบ าหนา้ทอ้ง

แพร่หลาย มกีารพัฒนาจนกลายเป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่ สวยงาม จน

กลายมาเป็นระบ าหนา้ทอ้งตรุกใีนปัจจุบัน (บรกิารเครือ่งดืม่ฟรตีลอด
การแสดง)  

 น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั CAPPADOCIA GOLD YILDIRIM 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (คปัปาโดเกยี) 
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Creative and Tour Operate By MORNINGCALL 
  TAT License No.11/ 03491 

วนัทีห่า้  เมอืงคปัปาโดเกยี-นครใตด้นิ- Pigeon Valley-หบุเขาอซุซิาร-์เมอืงองัการา่     (B/L/D) 
** ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 05.30 น. เพือ่ชมความ

งดงามของเมอืงคปัปาโดเจยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก ใชเ้วลาอยูบ่อลลนูประมาณ 1 ช ัว่โมง ** 

(คา่ข ึน้บอลลูนไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัรป์ระมาณ 210-250 USD) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทกุทา่นสู ่(Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก

เป็นมรดกโลก เมอืงใตด้นิของตรุกมีอียูห่ลายแหง่ แตล่ะแห่งมอีโุมงคเ์ชือ่มตอ่ถงึกัน เป็นสถานทีท่ีผู่นั้บถอืศาสนาครสิต์
ใชห้ลบภัยชาวโรมัน ทีต่อ้งการท าลายรา้งพวกนับถอืศาสนาครสิต ์ส าหรับทีเ่ราไปชมวันนี้เป็นเมอืงใตด้นิทีม่ขีนาดใหญ ่

มถีงึ 10 ชัน้ แตล่ะชัน้มคีวามกวา้งและสงูขนาดเทา่เรายนืได ้ท าเป็นหอ้ง ๆ มทีัง้หอ้งครัว หอ้งหมักไวน์ มโีบสถ ์หอ้ง

โถงส าหรับใชป้ระชมุ มบีอ่น ้า และระบบระบายอากาศทีด่ ีแตอ่ากาศคอ่นขา้งบางเบาเพราะอยู่ลกึ และทางเดนิบางชว่ง
คอ่นขา้งแคบจนเดนิสวนกนัไมไ่ด ้ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

น าทา่นชม Pigeon Valley หบุเขานกพริาบ ไดช้ือ่นีม้าจากบา้นนกพริาบทีส่ลักเขา้ไปในหนิ ท าหนา้ทีส่ง่สารส าหรับผู ้
ทีเ่คยอาศยัอยูใ่นแถบนี ้

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย ซึง่หุบเขา
ดงักลา่วมรีูพรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทัว่ทัง้ภเูขา เพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่าศัย และถา้มองด ีๆ จะ

รูว้า่อซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เอง
ตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึยามมภีัยอกีดว้ย จากนัน้น าท่านแวะ ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามคิ  อสิระ

กบัการเลอืกซือ้สนิคา้ และของทีร่ะลกึ เดนิทางสู ่เมอืงองัการา่ เมอืงหลวงของประเทศตรุก ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
4 ชัว่โมง ระหวา่งทางใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรูปและชมววิของ ทะเลสาบเกลอื (Salt Lake) จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางตอ่

สู ่เมอืงองัการา่ หรอืทีม่ชี ือ่ตามประวตัศิาสตรว์า่ Angora เป็นเมอืงหลวงของตรุกใีนปัจจุบัน และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

๒  รองจากนครอสิตนับลู กรุงองัการาตัง้อยู่ในเขต Central Anatolia  ใจกลางประเทศตรุกบีนทีร่าบสงูอนาโตเลยี โดย
อยู่ห่างจากนครอสิตันบูลทางทศิตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นระยะทางประมาณ 450 กโิลเมตร กรุงอังการาเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐบาลกลาง สว่นราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศตา่ง ๆ ในตุรก ีความส าคญัของกรุงองัการา กรุง
อังการามปีระชากรจ านวน 4,965,542  คน ท าใหก้รุงอังการาเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของตุรก ีและ

อันดับ ๒ ในกลุ่มเมืองหลวงยุโรป ในขณะทีน่ครอสิตันบูลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิในภูมิภาคมาร์มารานั้น กรุง

องัการาก็เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเครอืขา่ยคมนาคมในภูมภิาคอนาโตเลยี โดยเป็นจุดตัดของการคมนาคมทางบก 
(รถยนตแ์ละรถไฟ) ทีเ่ชือ่มโยงภูมภิาคตา่ง ๆ ของตรุกเีขา้ดว้ยกัน และเป็นศนูยก์ลางตลาดสนิคา้เกษตรทีข่นสง่มาจาก

ภาคตา่งๆ ทัว่ตรุกดีว้ย   
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RADISSON BLU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (องัการา่) 
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Creative and Tour Operate By MORNINGCALL 
  TAT License No.11/ 03491 

วนัทีห่ก  เมอืงองัการา่-นครอสิตนับลู-จตัรุสัสลุตา่นอะหเ์มต-Blue Mosque-สเุหรา่เซนตโ์ซเฟีย-พระราชวงั 
Topkapi-ตลาดแกรนดบ์าซาร ์                 (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ระยะทาง 449 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทุกท่านสู ่จตัุรสัสุลต่านอะหเ์มต หรอื ฮปิโปโดรม สนามแข่งมา้ของชาวโรมัน จุดศูนย์กลางแห่ง การ

ทอ่งเทีย่วเมอืงเกา่ สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรด ิเซปตมิอิสุ เซเวรุส เพือ่ใชเ้ป็นทีแ่สดงกจิกรรมตา่งๆ ของชาวเมอืง ตอ่มา
ในสมัยของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ฮปิโปโดรมไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ ตรงกลางเป็นทีต่ัง้แสดงประตมิากรรมตา่ง ๆ 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นศลิปะในยุคกรกีโบราณในสมัยออตโตมันสถานทีแ่ห่งนี้ใชเ้ป็น ทีจ่ัดงานพธิ ี แตใ่นปัจจุบันเหลอืเพยีง
พืน้ทีล่านดา้นหนา้มัสยดิสลุตา่นอะหเ์มต ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ คอื เสาทีส่รา้งในอยีปิต ์ เพือ่ถวายแก่

ฟาโรหท์ตุโมซสิที ่3 ถูกน ากลับมาไวท้ีอ่สิตันบลู เสาตน้ทีส่อง คอื เสางู และเสาตน้ทีส่าม คอื เสาคอนสแตนตนิที ่ 7 

จากนัน้ไมไ่กลน าทกุทา่นชม Blue Mosque หรอื Sultan Ahmet Mosque ถอืเป็นสเุหร่าทีม่สีถาปัตยกรรมเป็นสุด
ยอดของ 2 จักรวรรด ิคอื ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะไดร้วบรวมเอาองคป์ระกอบจากวหิารเซนตโ์ซเฟียผนวกกับ

สถาปัตยกรรมแบบอสิลามดัง้เดมิ ถอืวา่เป็นมัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในตรุก ีสามารถจุคนไดเ้รอืนแสน ใชเ้วลาในการกอ่สรา้ง
นานถงึ 7 ปี ระหวา่ง ค.ศ.1609-1616 โดยตัง้ชือ่ตามสลุตา่นผูส้รา้งซึง่ก็คอื Sultan Ahmed นัน้เอง  

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

จากนัน้น าทกุทา่นชม สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรอื โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย ์ของ
โลกยคุกลาง ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุสวดมนตข์องชาวมุสลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาครสิต์ พระเจา้จักรพรรดคิอนส

แตนตนิ เป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณครสิตศ์ตวรรษที่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูก
ผูก้่อการรา้ยบุกท าลายเผาเสยีวอดวายหลายครัง้เพราะเกดิการขัดแยง้ระหว่างพวกทีนั่บถือศาสนาคริสตก์ับศาสนา

อสิลาม จวบจนถงึรัชสมัยของ  พระเจา้จัสตนิเนียน มอี านาจเหนือตรุก ีจงึไดส้รา้ง โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ขึน้ใหม่ ใชเ้วลา
สรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี เมือ่ประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองคต์อ้งการใหเ้ป็นสิง่สวยงามทีส่ดุได ้

พยายามหา สิง่ของมคี่าต่างๆ มาประดับไวม้ากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกดิ

แผน่ดนิไหวอยา่งใหญท่ าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช้า่งซอ่มจนเรยีบรอ้ยในสภาพเดมิเมือ่ส ิน้สมัยของจักรพรรดจัิสตนิเนียน ถงึ
สมัย พระเจา้โมฮมัเหม็ดที ่2 มอี านาจเหนอืตรุก ีและเป็นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามจงึไดด้ดัแปลงโบสถห์ลังนี้ใหเ้ป็นสเุหร่า

ของชาวอสิลา 
 

หลังจากนัน้น าทุกท่านชม พระราชวงั Topkapi ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าซึง่ถอืเป็นเขตประวัตศิาสตร์ทีไ่ดรั้บ การขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกตัง้แตปี่ ค.ศ. 1985 พระราชวงั Topkapi สรา้งขึน้โดยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 ในปี ค.ศ.
1459 บนพื้นทีก่วา้งใหญ่ถงึ 4 ลานกวา้ง และมอีาคารขนาดเล็กอกีจ านวนมาก ณ จุดทีส่รา้งพระราชวังแห่งนี้สามารถ

มองเห็นชอ่งแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอรน์และทะเลมารม์าร่าไดอ้ยา่งชดัเจน ในชว่งทีเ่จรญิสงูสดุของอาณาจักรออตโต
มัน พระราชวงัแหง่นีม้รีาชวงศแ์ละขา้ราชบรพิารอาศัยอยู่รวมกันมากถงึสีพั่นกวา่คนน าทา่นเขา้ชมสว่นของทอ้งพระโรง

ทีเ่ป็นทีจั่ดแสดงทรัพยส์มบัตขิา้วของเครือ่งใชส้ว่นพระองคเ์ครือ่งเงนิตา่งๆ มากมาย น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดแกรนด์
บาซาร ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงในบรรยากาศและไสตลเ์ตอรก์ชิอนัยอดนยิมทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในตรุก ี

 

 
 

 
 

 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA GOLDEN HORN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Creative and Tour Operate By MORNINGCALL 
  TAT License No.11/ 03491 

วนัทีเ่จ็ด นครอสิตนับลู-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ถนนคนเดนิ Istiklal Caddesi-Shopping Mall-เมอืงอสัตานา่
                         (B/L/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสู ่ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต (Spice Market)หรอืตลาดเครือ่งเทศ ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้ของฝากได ้ในราคา
ย่อมเยา ไม่วา่จะเป็นของทีร่ะลกึ เครือ่งประดับ ชา กาแฟ ผลไมอ้บแหง้ ขนมของหวานขึน้ชือ่และถั่วหลากหลายชนิด

ใหเ้ลอืกสรร 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสูถ่นนคนเดนิ Istiklal Caddesi ตลอดถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร ตลาดและบาร ์ซึง่จะ

เต็มไปดว้ยผูค้นมากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ยามค า่คนื 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทกุทา่นชม Shopping Mall อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั  

20.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินครอสิตนับูล  
21.55 น. เหริฟ้าสู ่กรุงอสัตานา่ โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC918 

 

 

วนัทีแ่ปด นครอสิตนับลู-ตลาดสไปซม์ารเ์ก็ต-ถนนคนเดนิ Istiklal Caddesi-Shopping Mall- 
  กรงุอสัตานา่ (คาซคัสถาน)                                (B/L/-) 
05.50 น. เดนิทางถงึ กรุงอสัตานา่ ประเทศคาซคัสถาน หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าท่านเที่ยวชม กรุงอสัตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

คาซัคสถาน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มแีม่น ้า Ishim ไหลผ่่าน โดยไดรั้บการสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงในปี 

ค.ศ.1997 ซึ่ง “อัสตาน่า” เป็นภาษาคาซัคแปลว่าเมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูร์ซุลตาน นาซาร์บาเยฟ เป็น
ประธานาธบิดคีนแรกของประเทศ ดว้ยความตอ้งการทีจ่ะสรา้งเมอืงใหเ้ป็นโลกในอนาคต กรุงอัสตาน่าจงึเต็มไปดว้ยตกึ

สวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลก การมาเยือนกรุงอัสตาน่าเสมือนท าใหนั้กท่องเทีย่ว
เหมอืนไดห้ลดุไปสูโ่ลกในอนาคตทีไ่มม่เีมอืงใดเหมอืน 

เชา้ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมทีอ่สัตานา่ใหท้า่นได ้บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และพกัผอ่น

ตามอธัยาศยั 
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11.30 น. เช็คทเอาท ์ออกจากทีพ่กั น าทา่นออกเดนิทาง 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

น าท่านชม หอคอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ทีค่วามสงู 97 เมตร ซึง่เลข 97 แทนปี ค.ศ. 1997 ปีแห่งการ
สถาปนากรุงอสัตาน่าเป็นเมอืงหลวง ตวัตกึเป็นทรงกรวยเหมอืนตน้ไมแ้ตกกิง่โดยมโีดมกลมสทีองดา้นบน 

จากนัน้น าทกุทา่นอสิระ shoppingที ่Khan Shatyr Entertainment Center ศนูยร์วมความบันเทงิแห่งใหม่ของ

ชาวอัสตาน่า ดว้ยรูปลักษณ์อาคารทีโ่ดดเดน่แปลกตา ดว้ยสรา้งขึน้ใหเ้หมอืนเตน้ทข์องทา่นขา่น ภายในมรีา้นแบรนด์
เนมและสนิคา้หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและหาซือ้ // ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

20.20 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Air Astana เทีย่วบนิที ่KC231 

วนัทีเ่กา้ กรงุอสัตานา่(คาซคัสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก- Khan Shatyr Entertainment Center(B/L/-) 
04.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

 
***รายการทอ่งเทีย่วอาจเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั***  

**กอ่นท าการจองทวัรท์กุคร ัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ  

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 20,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (TRP) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด
หอ้งพัก เป็น 2 (1 Twin + 1Sgl) หอ้งจะสะดวกกับท่านมากกว่า กรณีทีลู่กคา้พักหอ้ง 3 ท่านและบางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 
เตยีงบรกิาร ท าใหต้อ้งเปิดบรกิารเป็นหอ้ง 1Twin + 1Sglทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิตามหนา้งาน 
กรณีเดนิทางเป็นต ัว๋กรุป๊ หากออกต ัว๋แลว้ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดแ้ละไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ใหท้า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20ก.ก.ตอ่ใบ / กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry)  
น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 ก.ก.1ใบ  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ โดยสายการบนิ Air Astana  ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้ม
คณะ  
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์
คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ (บรกิารน ้าดืม่บนรถ 1 ขวดเล็ก/ทา่น/วัน และ ในรา้นอาหาร 1 ขวดใหญ่ตอ่ 4 ทา่น) 
คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์ 
คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครอง
อาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่น ัน้”) 
(หมายเหต:ุคา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปีทางบรษัิทประกันฯจะชดใช ้

คา่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

**ประกนัภยัทีท่ าจากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูนและเครือ่งร่อนทุกประเภท ดงัน ัน้การเลอืกซือ้ 
Optional Tour ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
คา่หนังสอืหนังสอืเดนิทาง 
คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทค์า่อาหารสัง่พเิศษ, คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก  
คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น กรณีใชบ้รกิาร bell boy ของแตล่ะโรงแรม 
เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่และ 
คนขบัรถทีค่อยบรกิารเราโดยประมาณ 57USD หรอืประมาณ 1,995 บาท ตอ่ทรปิ 
คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 18 USD) 
พนกังานขบัรถในทอ้งถิน่ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6วนั เทา่กบั 12 USD) 
คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทย ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 9วนั เทา่กบั 27USD)    
แตท่ ัง้นีม้คัคเุทศกไ์ทยขึน้อยูก่บัความประทบัใจของลกูคา้ 

กรณียกเลกิ 
ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ ณ วนัน ัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้
(ตวัอยา่งเชน่ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิท ัง้หมดในทกุกรณี 
กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยัง
สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจของสาย
การบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ 
 

***หมายเหต*ุ** 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซึง่ใน
กรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่15ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะ
ทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอพจิารณา
ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยั
บางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุ
ของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ 
หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื คา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่
ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศคาซคัสถาน 
1.หนังสอื passport ตัวจรงิ 
2.รปูถา่ย 2 นิว้ พืน้หลังขาว จ านวน 2 รปู 
3.ส าเนานามบตัรแสดงสถานทีท่ างานและต าแหน่งงานชดัเจน 
4.ส าเนาทะเบยีนบา้น  
 

กรอกเอกสารยืน่วซีา่คาซคัสถานดา้นลา่งนี!้!!! 
**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ................................ จังหวัด........................ ประเทศ......................... สญัชาต.ิ.......................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง..............................................วนัทีอ่อก...............................วนัหมดอายุ........................ 
 สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส........................................................................................ 

 ชือ่บดิา………………………………………. 

 ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่........................................................................................... 
..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มอืถอื......................... 

 ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่.......................................................................... 

ต าแหนง่งาน…………….........................................................................................................  
 

***(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัทา่น)*** 

 


