
 
 
   

 
 
 

AMAZING TURKEY ANATOLIA  
ทวัรต์รุกอีนาโตเลยี 10วนั8คนื 

บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ตรุกเีสน้ทางใหม ่ 

สมัผสัดนิแดนแหง่อารยะธรรมอนาโตเลยี ตรุกตีะวนัออก เจาะลกึประวตัศิาสตร ์
โบราณสถาน วฒันธรรม เกา่แกม่ากกวา่ 3,500ปี  และชมความงามของภมูศิาสตรท์ี่
แตกตา่งหลากหลาย พรอ้มสมัผสัธรรมชาตทิีเ่รยีกไดว้า่ “สวติเซอรแ์ลนดข์องตรุก”ี  

รวบรวมทกุไฮไลทข์องตรุกตีะวนัออก  

 



 
 
   

กาซแิอนเทป-ซานลอิรุฟา-เนมรุต-มารด์นิ-ดยิาบาเคอร-์วาน- 
โดกเุบยาซติ-คารส-์เอรซ์ูรมุ-แทรบซอน 

เดนิทาง เม.ย.-ม.ิย. 66 

ราคาเร ิม่ตน้ 65,825. – 
วนัแรก  กรงุเทพ–อสิตนับลู-เมอืงกาซแิอนเทป 
05.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอนิสายการบนิเตอร์กชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภูมโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

07.55 น.  ออกเดนิทางสู่นครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเที่ยวบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค ่า

และอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

13.55 น  ถงึสนามบนิอสิตันบลู Transit สูเ่มอืงกาซแิอนเทป 

15.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกาซแิอนเทป โดยเทีย่วบนิ TK 2226 (บนิภายในประเทศ) 

17.40 น. ถงึสนามบนิเมอืงกาซแิอนเทป Gaziantep ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวันออกของตรุก ีและเป็นแหลง่ผลติถั่วพติาชโิอได ้

มากทีส่ดุในตรุก ีน าทา่นรบัประทานอาหารค า่ จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN 

GAZIANTEP 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง  เมอืงกาซแิอนเทป-พพิธิภณัฑซ์ุกมาโมเสก–ตลาดพืน้เมอืง-เมอืงซานลอิรุฟา-ถ า้อบัราฮมั  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมอืงกาซแิอนเทป Gaziantep ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 
เป็นศูนย์กลางของระบบเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงใตแ้ละภาค
ตะวันออกของตุรก ีและเป็นแหล่งผลติถั่วพติาชโิอไดม้ากทีสุ่ดในตุรกี 
ท่านชมพพิธิภณัฑซ์ุกมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึง่
จัดแสดงชิน้งานโมเสกทีส่วยงามอย่างสมบูรณ์แบบและมชีือ่เสยีงโดง่ดัง
ไปทั่วโลก คอืภาพชือ่ ยปิซ ีความน่าสนใจกับผลงานยปิซคีอื เมือ่สบตา
สาวยปิซเีธอจะมองตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเคลือ่นไหวไปในทศิใด 
ถอืว่าเป็นความมหัศจรรยท์างดา้นศลิปะโบราณทีเ่ป็นแบบอย่างใหง้าน
ศลิปะสมัยใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสกแห่งน้ีเป็นพิพิธภัณฑ์
โมเสกทีส่ าคัญและใหญท่ีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าท่านสู่ย่านตลาดขายสนิคา้พื้นเมอืง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar ตล่าด
แห่งน้ีมีส ิน้คา้พื้นเมอืงขึน้ชือ่โดยเฉพาะทีโ่ดดเด่นคอื ภาชนะต่าง ๆ ที่ท ามาจากดบีุก ทองแดง เครื่องเงนิ แลว้น ามา
แกะสลักลวดลาย ยอ้นยุคกับ “Han” ทีพ่ักแรมของกองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตัง้แต่โบราณสนิคา้ที่น่ีส่วน
ใหญ่จะผลติเพื่อตลาดภายในประเทศ และส่งออกสู่ประเทศทีอ่ยู่ในกลุ่มตะวันออกกลาง อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สิน้คา้
พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสูเ่มอืงซานลอิุรฟา Sanliurfa เมอืงเกา่กว่า 1,200 ปี กอ่นครสิตกาล เป็นเมอืงแรกทีใ่หอ้สิระแกป่ระชากรใน
การเลอืกนับถอืศาสนา โดยวหิารของแต่ละศาสนาแห่งหนึง่ๆจะถูกแปรเปลีย่นไปตามการนับถอืไปตามยุคสมัย ตัง้แต่ยู
ดาห์ คริศต์ และเป็นสุเหร่าตามความนับถือของประชากรในปัจจุบันในอดีตเมืองซานลอิุรฟา ถูกปกครองมาหลาย
อาณาจักร และสุดทา้ยปกครองดว้ยอาณาจักรไบเซนไทล์ (Byzantines) จึงท าใหม้ีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี
สถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามถอืวา่ เมอืงซานลอิรุฟา เป็นเมอืงส าคัญทางศาสนา เป็น
อันดับ 4 รองมาจาก เมกกะ เมดน่ิา และเยรูซาเลม ตามบันทกึในคัมภรี์
ไบเบลิ Bible และกรุอาน Qur'an น าทา่นชมถ า้อบัราฮมั ตามความเชือ่
ของชาวมุสลมิ กล่าวไวว้า่ ถ ้าแห่งน้ีเป็นทีท่ีอ่ับราฮัม (นบ ีอบิรอฮมี) ได ้
อาศัยอยู่ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึอายุ 5 ปี โดยพระเจา้ไดเ้นรมติใหน้ ้านมที่
ใชด้ืม่กนิส าหรับเด็กทารกนัน้ออกมาจากปลายนิว้ของอับราฮัมเอง เมือ่
อับราฮัมเตบิใหญ่เป็นบุคคลทีม่ีความเฉลยีวฉลาดเป็นอย่างมาก และ
เป็นบุคคลทีเ่ชือ่ม่ันในพระองคอ์ัลเลาะห ์เพียงองคเ์ดยีวเท่านัน้ ในยุค
นัน้กษัตรยิเ์นมรุตโกรธแคน้ทีอ่ับราฮัมไดเ้ขา้มาท าลายรูปปั้นศักดิส์ทิธิท์ี่
กษัตรยิเ์นมรุตนับถงึ จงึไดม้บีัญชาใหจั้บอับราฮัมมาท าการประหารชวีติ 
โดยการยิงลงมาจากเสาคู่ดา้นบนของปราสาทอุรฟา ใหย้ิงลงมาที่
ดา้นล่างที่จุดไฟเตรียมไวส้ าหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะใหอ้ับราฮัม



 
 
   

เสียชีวติในกองไฟที่รอ้นแรง แต่พระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟที่ลุกโชตช่วงเหล่านั้นไดก้ลายเป็นน ้าและท่อนฟืนได ้
กลายเป็นปลา บรเิวณน้ีจงึกลายเป็นสระน ้าศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของปลาคารป์ และปลาเทรา้ โดยมคีวามเชือ่กันวา่ถา้
ใครไดเ้ห็นปลาเผอืกในสระน ้าน้ีจะไดเ้ป็นผูท้ีไ่ดข้ึน้สวรรค ์ 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HARRAN SANLIURFA HOTEL 5*  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
วนัทีส่าม เมอืงฮารร์าน-เมอืงเนมรุต–สะพานเซเวอรนั–เมอืงโบราณอาเซเมยี–สุสานคาราคูซ-รูปสลกักษตัรยิ ์

แหง่โคมายานา 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เมอืงฮารร์าน Harrann เมืองโบราณที่มีความส าคัญดา้น
ประวัตศิาสตร์ เป็นดนิแดนของแอสซีเรียน เป็นศูนย์กลางการคา้ขาย 
วัฒนธรรมและศาสนา เมอืงน้ีไดถ้กูบันทกึไวใ้นคัมภรีไ์บเบลิวา่ เป็นเมอืง
ทีอ่ับราอัมไดม้าอาศัยอยู่ และบดิาคอืเทราหก์็ไดเ้สยีชวีติทีเ่มอืงฮาราน
แห่งน้ี ก่อนที่เขาจะออกเดนิทางสู่ เมืองคานะอัน (Canaan)  ดนิแดน
ศักดิส์ทิธิแ์ละ  ศาสดาทัง้สาม คอื โมเสส เจซัส และ โมฮัมหมัด ก็ได ้
เคยมาพักอาศัยทีเ่มอืงน้ีดว้ย ชมบา้นแบบรวงผึง่ Beehive Village ที่
ถูกสรา้งขึน้อยู่ท่ามกลางพืน้ทีร่าบและมอีากาศรอ้นจัดในหนา้รอ้นหนาว 
การออกแบบบา้นคลา้ยกับรวงผึง้ก็เพือ่เป็นการระบายอากาศ จากนัน้ได ้
เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเนมรุต 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
เมืองเนมรุตซึ่งเป็นที่ต ัง้ของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มี

ความสงู 2,134 เมตร มชีือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งรูปสลักขนาดใหญท่ีส่รา้งในศตวรรษที ่1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภเูขาลกู
น้ีเป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทีต่ัง้ของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ได้
ขึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นีเ้ป็นมรดกโลก ในปี 1987 ระหว่างเดนิทางน าทา่นชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี 
ค.ศ.200 เพือ่ถวายจักรพรรด ิSeptimius Severus เป็นสะพานโรมันทีส่รา้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตัน 
เป็นสะพานที่สรา้งโดยชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยู่
สมบูรณ์แบบ จากนัน้ชมเมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้ักในนามของป้อมปราการ สรา้งเพือ่ป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มา
รุกรานที่อยู่อาศัยภายในอุโมงค ์บรเิวณน้ีเคยไดรั้บการปกครองจาก 
อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ด่งดัง กรฑีาทัพจากกรซีผา่นเมอืงตา่งๆมา
เรื่อยจนถึงเอเชียกลาง หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ดินแดนที่
พระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง 
รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแห่งน้ี วัฒนธรรมของโคมานายา เป็น
อารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กับความเชือ่ของคนพืน้เมอืง โคมานา
ยาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี ก่อนจะถูกรวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมันใน
เวลาต่อมา น าท่านชมสุสานคาราคูซ สสุานของราชนีิ Isias และเจา้
หญิง Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สรา้งในช่วงปี 30-20 
ก่อนคริสตกาล โดยกษัตริย์คนที่สองแห่งโคมายานา โดยค าว่า 
Karakus มคีวามหมายวา่ นกสดี า โดยชือ่น้ีไดม้าจาก นกอนิทรยีท์ีอ่ยู่
ดา้นบนของเสาและรูปสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั NEMRUT EUPHRAT HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่ ี ่ ชมพระอาทติยข์ ึน้ ณ ภเูขาเนมรตุ-เมอืงดยิาบาเคอร-์ก าแพงเมอืง-เมอืงมารด์นิ  

 
05.30น. ท่านชมความสวยงามของพระอาทติย์ขึน้ที ่ภูเขาเน
มรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญสว่นหนึง่ของทรปิ
น้ี  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดในโลกแห่งหนึง่
ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติยต์กดนิ ” ในปี 
ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสุสานโดยมรูีปป้ันของตนเอง
ขนาดใหญแ่ละสงิโตสองตัวนกอนิทรแีละเทพเจา้ของเปอเซยีไว ้
บนภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรียงว่า
ระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้นทศิเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบยีง
ฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพ
เจา้ขนาดใหญ่ทีส่ลักจากเน้ือหนิของภูเขา ส่วนระเบยีงทางทศิ
เหนือไมม่รูีปสลักเหมอืนอกีสองฝ่ัง คาดวา่เป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่ี

การประกอบพธิ ีไม่มร่ีองรอยของการสรา้งสิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณน้ีคอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบยีงฝ่ังตะวันออกอยูใ่นสภาพ
ดีกว่าฝ่ังตะวันตก รูปสลักหนิส่วนล าตัวยังน่ังอยู่บนบัลลังค ์ความสูง 8-10 เมตร แต่ส่วนเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับเรียง
ตัง้ขึน้เป็นแถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรูปสลักหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สัตว ์2 ชนดิน้ี



 
 
   

มหีนา้ทีคุ่ม้คองทุกสิง่บนหุบเขา รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สุ
รยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ จากนัน้กลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารเชา้  
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดยิาบาเคอร ์ซึง่เป็นเมอืงหลังทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีตัง้อยูร่มิแมน่ ้าไทกรสิ เป็น

เมอืงใหญเ่ป็นอันดับสองในภมูภิาคตะวันออกเฉียงใตข้องอ
นาโตเลีย มีวัฒนธรรมพื้นบา้นที่มีเอกลักษณ์ยังคง
บรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น มสีนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้
ชือ่ คอื เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ทองแดง เครือ่งป้ันดนิเผา 
ผา้ขนสัตว์ที่ส าคัญทีสุ่ดน าท่านชมก าแพงเมอืงดยิาบา
เคอร ์Diyabakir City Wall ท าดว้ยหนิบะซอลทส์ดี า มี
ความยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร ซึง่เป็นก าแพงทีย่าวเป็น
อันดับสองของโลกรองจากก าแพงเมอืงจีน โดยก าแพงน้ี
ไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ก าแพงเมืองน้ีสรา้งลอ้มรอบเขตเมืองเก่าไว ้โดยมีประตู
ทางเขา้ 4 ทาง มหีอคอย 82 หอคอย จากนัน้น าท่านชม
สะพาน Dicle  หรือ สะพานสิบโค้ง เป็นสะพานที่มี

คุณค่าทางประวัตศิาสตรใ์นDiyarbakırเหนือแม่น ้า Tigris สรา้งดว้ยหนิภูเขาไฟสดี าสะพานมคีวามยาว 178 เมตร สรา้ง
เสร็จในปี ค.ศ 1065 สมัยกอ่นใชส้ าหรับสญัจรไปมาระหวา่งเมอืงปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงน้ี  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสูเ่มอืงมารด์นิ ตัง้อยูบ่นทีร่าบเมโสโปเตเมยี ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีเป็นเมอืงโบราณเกา่แก่
ที่สุดบนพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดคน้โบราณสถานใน
เมืองน้ีมีขึ้นในปี ค.ศ. 1920  พบว่าซากเมืองมีอายุยอ้นไปถงึ 
4,000 ปีก่อนครสิตกาล อารยธรรมแรกที่พบในพื้นที่น้ี คืออารย
ธรรมสบุาเรยีน (Subarians) เมือ่ประมาณ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล
และอารยธรรมอลีาไมต ์เมือ่ประมาณ 2,230 ปีกอ่นครสิตกาล ตาม
ดว้ยบาบโิลเนียน,  ฮติไทต,์ อัสซเีรยีน,โรมัน และไบแซนไทน์  มี
สถาปัตยกรรมสรา้ง ดว้ยหนิทีว่างซอ้นตกแตง่อย่างเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตั ว  เ ป็นเมืองที่ เต็มไปด ว้ยเสน่ห์อย่างแทจ้ริงด ว้ย
สถาปัตยกรรมทีส่วยงามหลากหลายชาตพัินธุว์ทิยาสิง่มหัศจรรย์
ทางโบราณคดแีละมรดกทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นสูจ่ดุชมววิพา
โนรามาของเมอืงมารด์นิใหท้่านเก็บภาพประทับใจจากนัน้น าท่านชมสุเหรา่ประจ าเมอืงมารด์นิ (Great Mosque of 
Mardin) เป็นหนึง่ในมัสยดิเกา่แกข่องเมอืง สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมโีดมและ
หอสงูยอดแหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นทีเ่รยีกคนมาสวดมนตร ์แต่เดมิมสีองยอด แต่ไดถ้ล่มลงมาเมือ่หลายศตวรรษทีผ่่านมา 
อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปในย่านเมืองเก่า ซึง่มีทวิทัศน์ที่สวยงามทวิเขาทีอ่ยู่เป็นฉากหลังเสรมิใหภ้าพสวยงามดั่ง
ภาพวาด 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RAMADA PLAZA BY WYNDHAM MARDIN 4* HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีห่า้  เมอืงดารา–เมอืงวาน-ทะเลสาบวาน-เกาะอคัคามา่-ปราสาทวาน 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่  เมืองดาราหรือดาร์ส  Ancient City of Dara, 
Mesopotamia เดิมเคยเป็นเมืองป้อมปราการตะวันออกที่
ส าคัญทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมยีตดิกับอาณาจักรยะหซ์ดิ 
(เปอรเ์ซยี)ถอืวา่มคีวามส าคัญของยุทธศาสตรส์อย่างยิง่ในความ
ขัดแยง้ของชาวโรมัน - เปอรเ์ซยีศตวรรษที ่6 การรบทีม่ชี ือ่เสยีง
ของดาราที่เกดิขึน้ น าชมท่านเมอืงโบราณและอ่างเก็น ้าใตด้นิ
ขนาดใหญ่สรา้งขึ้นในยุคค.ศ 530 อิสระใหท้่านเก็บภาพ
ประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่เมอืงวาน Van ตั ้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกของประเทศตุรกี ได รั้บฉายาว่า  “ไข่มุกแห่ง
ตะวนัออก” The Pearl of The East เน่ืองจากเป็นเมอืงที่มีภูมิ
ประเทศสวยงามมาก โดยม ีทะเลสาบวาน Van Lake ซึง่เป็น
ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตุรก ีส ิง่ทีท่ าใหเ้มอืงวานมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดอกีดา้นหนึ่งคอื แมว ซึง่เป็นพันธุท์ีม่ขีนฟูสขีาว 
และมนัียนต์าทัง้สองขา้งไมเ่หมอืนกัน โดยทีข่า้งหนึง่จะมสีฟ้ีา และอกีขา้งหนึง่มสีเีหลอืง นับวา่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ที่เมืองวานเท่านัน้ ซึง่มีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกไีดม้กีฎหมายก าหนดใหเ้ป็นสัตวส์งวน ไม่สามารถน าออกนอก
ประเทศเพือ่ขยายพันธุไ์ด ้
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 
 
   

น าท่านสู่ เกาะอคัดาม่า (Akdamar Island) เกาะทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแห่งน้ีมี
พื้นทีป่ระมาณ 0.7 ตารางกโิลเมตร โดยเกาะอยู่ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 3 กโิลเมตร ทะเลสาบวาน ตัง้อยู่ทีค่วามสูง
เหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกดิจากล าธารเล็ก ๆ ในเขตเทอืกเขาใกลเ้คยีงไหลมารวมกันจนกระ
ทั่วกลายเป็นทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ ซึง่ภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะหลักๆ จ านวน 4 เกาะดว้ยกัน โดย
ทะเลสาบแหง่น้ีถอืวา่เป็นทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศตรุก ีและเป็นทะเลสาบทีอ่ยูส่งูทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลกอกีอสิระให ้

ทา่เก็บภาพประทับใจ  จากนัน้น าทา่นชมความสวยงามของปราสาท
วาน นอกเขตเมืองใหม่ สรา้งขึน้ในสมัย Uratian เป็นปราสาทที่
ใหญ่ทีส่ดุในแถบน้ี ซึง่รวมถงึ อามาเนีย ตุรก ีและ อหิร่าน มชีือ่เรยีก
อีกชือ่หนึ่งว่า The Saduri สรา้งโดยกษัตรยิ์ Saduri II ในระหว่าง 
764-735 กอ่นครสิตกาล  ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซยี ภายในมวีัดทีม่ี
ศลิาจารกึภาษาลิม่ของ Uratian  มหีอ้งต่าง ๆ ทีล่ ้ายุคจนน่าแปลก
ใจอีกหลายหอ้ง เช่น หอ้ง Container  ใชเ้ก็บขา้ว ขา้วโพด และ
ธัญพืช และน ้ า  ดา้นหนา้ปราสาทมีทะเลสาบวานเป็นปราการ
ธรรมชาตป้ิองกันการรุกรานจากศัตรู ดา้นล่างของป้อมสรา้งดว้ย
หนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิทีท่ าจากโคลนตากแหง้ ก าแพง
สรา้งภายหลังในยุคกลาง ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมววิที่
สวยทีส่ดุของเมอืงวาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของประเทศตรุก ี ไดแ้บบพาโนรามาสดุสายตา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RONESANS LIFE VAN 5* HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก  เมอืงโดกเุบยาซติ–เทอืกเขาอารารทั-เมอืงคารส-์Ani Site History 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงโดกุเบยาซติ ทางทศิตะวันออกสุดของประเทศตุรก ี
เมอืงน้ีถูกโอบดว้ยทวิเขา Mt. Ararat พืน้ทีร่าบสว่นใหญ่ใชป้ลกูหญา้
หรือพืชผลไวส้ าหรับเป็นอาหารสัตว์ในฤดูหนาว ผูค้นที่อาศัยอยู่ใน
พื้นทีภู่เขาจะสรา้งบา้นทีท่ ามาจากดนิเหนียว เพื่อเพิม่ความอบอุ่นใน
ฤดหูนาว เมอืงเบยาซติไดถ้กูท าลายเสยีหายอยา่งหนักในสงครามโลก
ครัง้ที ่1 และสงครามกูเ้อกราชตุรก ีและในปี 1930 มกีารสรา้งเมอืง
ใหม่ขึ้นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit ชมความ
สวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร  ์กลางเมืองเบยาซติเก่า 
สรา้งในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพ
เตอร์กที่เขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที่เ ป็นฮาเร็ม 
(Harem) สรา้งเสร็จในสมัยของหลานปู่ ทีช่ ือ่ Ishak Pasha ในปี 1784 
พระราชวังแหง่น้ีสรา้งเหมอืนคอมเพล็กซ ์มคีวามส าคัญรองลงมาจากพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอสิตันบลู  
มชีือ่เสยีงทีส่ดุในยุคนัน้ สรา้งอยู่บนเนนิเขา เป็นสิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญ่แห่งสดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน และเป็น
ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที ่18 ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึ่ง ชัน้ล่างของพระราชวัง
สรา้งอยูบ่นเนนิเขาบนชัน้หนิทีม่คีวามแข็งแรง อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงู มเีพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นที่
ราบ เป็นทางเขา้ออก มหีนา้มุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ไดม้ากจากภูเขาทีอ่ยู่ในย่านน้ี สรา้งโดย
ชา่งฝีมอืชัน้สงูมกีารแกะสลักหนิไวอ้ยา่งสวยงาม 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
เดนิทางสู่เมืองคาร์ส ผ่านเทอืกเขาอารารทั ซึง่ยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในตุรกดีว้ยความสูง 

5,137 เมตรจากระดับน ้ าทะเลถือไดว้่าเป็น
หลังคาตุรกกี็ว่าได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปก
คลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี เทอืกเขาน้ีชาวค
ริสเตียนเชื่อว่าเป็นที่ที่เรือโนอาห์  (Noah’s 
Ark) เกยอยู่หลังเหตุการณ์น ้าท่วมโลกครั้ง
ใหญ่ในคัมภรี ์Bible ของชาวยวิและครสิต ์ใน 
Old Testament เล่ม Book of Genesis และ
ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านของมุสลมิ โดย
ตามต านานเล่าว่าพระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิได ้
ชว่ยเหลอืโนอาร ์กับสมาชกิในครอบครัวอกี 7 

คน และสัตวช์นดิต่าง ๆ อย่างละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ทีค่ร่าชวีติผูค้นและสัตวท์ัง้หลายไปจนหมดโลก โดย
บอกใหโ้นอารต์่อเรอืยาวขนาด 137 เมตร แลว้น าสัตวต์่าง ๆ ไวบ้นเรอื เมือ่เกดิน ้าท่วม เรอืโนอารก์็ลอยอยู่บนพืน้ผวิน ้า
เป็นเวลา 6 เดอืน เมือ่น ้าลดเรอืโนอารก์็ลอยมาตดิอยูบ่นเทอืกเขา Ararat แหง่น้ีทกุคนจงึปลอดภัยจากน ้าทว่มโลกในครัง้
นัน้ ระหว่างท่านจะไดเ้ห็นความงามของเทอืกเขา้น้ี น าท่านสู่เมอืงเอนชิม Ani Site History เป็นเมอืงโบราณทีต่ดิ
ชายแดนอารม์าเนีย เป็นส่วนหนึ่งของเมอืงคารส์อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักอารม์าเนียยุคกลาง ปัจจุบันคอื
ประเทศอารม์าเนีย เมอืงเอนิตัง้อยู่บนพื้นทีส่ามเหลีย่มทีม่แีม่น ้า Arpacia อยู่ทางทศิตะวันออก เป็นพรมแดนธรรมชาติ
ระหว่างตุรกแีละอารม์าเนีย ทศิตะวันตกตดิกับหมู่บา้น Tzaghkotzadzor เมอืงเอนไิดถู้กขนานนามว่าเป็น City of 1001 



 
 
   

Churches เน่ืองจากมวีัด โบสถ ์พระราชวัง ป้อมปราการมากมายทีส่รา้งเรยีงรายอยูบ่นเสน้ทางการคา้โบราณ และเป็นสิง่
ปลูกสรา้งทีม่คีวามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละศลิปะสงูสดุของโลกในยุคนัน้ ในกลางปีครสิตศ์ตวรรษที ่18 พวกชน
เผ่าเคอรด์ชิ (Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆ่าชาวเมอืง จนชาวเมอืงตอ้งอพยพหนีทิง้ใหเ้มอืงเอนิกลายเป็นเมอืงรา้งถงึ 
100 ปี จนกระทั่งนักเดนิทางชาวรัสเซยีมาพบเมอืงน้ีและน าไปเขยีนลงในหนังสอื จากนัน้จงึมกีารก าหนดใหเ้มอืงเอนแิหง่
น้ีเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ปี 1892 ปัจจุบันไดรั้บการบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016  
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก SAPRAN DELUXE HOTEL KARS 4* HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จ็ด  เมอืงเอรซ์ูรมุ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร
ของโรงแรม 
เดนิทางสูเ่มอืงเอรซ์ูรุม ซึง่เป็นเมอืงในภาคอนา
โตเลยีตะวันออกเมอืนี้เดมิกอ่ตัง้ขึน้ในปีกอ่นครสิต
ศักราช 4900 ผา่นการปกครองของมาหลายอารย
ธ ร ร ม คื อ ; Uristus, Cimmerians, Scythians, 
Medes, เ ป อ ร์ เ ซี ย , Parthians, ช า ว โ ร มั น , 
Sassanids, อ า ห รั บ , Seljuks, Byzantines, 
Mongols, Ilkhanians และ Safavies ออตโตมัน
เ ป็ น ผู ้ป ก ค ร อ ง ใ น ปี  ค . ศ .  1 5 1 4  ชื่ อ 
“Erzurum”หมายถงึ “ดนิแดนของโรมัน” เดมิชาว
อาหรับไดป้กครองจนกระทั่งเมอืงถกูยดึคนืไปเป็น
ของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์นรัชสมัยของจักรพรรดิ
บาซิลที่ 2 ชาวอาหรับที่ตั ้งถิ่นฐานอยู่ที่น่ันถูก
เนรเทศออกไป  ต่อมาไดเ้ซลจุคเตริก์ไดย้ดึเมอืง
คนืจงึไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของตรุกจีนถงึปัจจุบัน  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านชมทศันยีภาพของววิน า้ตก Tortum 

ถอืไดว้่าเป็นน า้ตกทีใ่หญ่ตดิอนัดบัโลกและเป็นน ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีและมีความสวยงามตามธรรมชาตแิบบ
อลังการ อสิระใหท้า่นเก็บภาพตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  RAMADA GUMUSHANE 4* HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีแ่ปด    อซูนัโกล-เมอืงแทรบซอน 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่เมอืงอูซนัโกล เป็นเมอืงเล็กๆทีอ่ยู่ทางตอนใตข้องเมอืงแทรบซอน ซึง่มทีะเลสาบทีส่วยงามอยู่กลางหุบเขา
แล ะ ตั ้ ง อ ยู่ ร อ บ ล ้อ ม ไ ป ด ้ว ย
เทือกเขาที่เต็มไปดว้ยป่าไมอ้ัน
เขยีวขจีและมหีมู่บา้นเล็กๆตัง้อยู่
รอบทะเลสาบ ส่งผลใหเ้มืองน้ีมี
ทัศนียภาพอันสวยงามคลา้ยกับ
ป ร ะ เ ท ศ ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  
ทะเลสาบแห่งน้ีเกิดขึ้นโดยการ
ถล่มของภูเขาซึ่งท าใหล้ าธาร
เปลี่ยนเป็นทะเลสาบอันสวยงาม 
ปัจจุบันไดเ้ป็นสถานที่ท่องเทีย่ว
ยอดนยิมใหท้่านสัมผัสวถิชีวีติสดุ
เรยีบง่ายของหมู่บา้นเล็ก ๆ กลางหุบเขา ลิม้รสกาแฟตุรกีรสเขม้ ชมววิทะเลสาบทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาอันสวยงาม 
อสิระใหท้่านเดนิเล่มชมเมอืงซือ้ของที ่ ระลกึและสนิคา้พื้นเมอืงตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ทีพั่ก ใหท้่าน
พักผอ่นตามอัธยาศัย  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก UZUNGOL KILPA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 



 
 
   

วนัทีเ่กา้    ตลาด Avrupali Pazari-อสิตนับลู 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ ตลาด Avrupali Pazari (Russian Bazaar) ซึง่เป็นตลาดทอ้งถิน่เล็กๆ มีส ิน้คา้พื้นเมืองมากมายหลาย
อยา่ง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั   
13.25 – 15.20 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK 2821 (บนิภายในประเทศ)  
16.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 58 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

 
วนัทีส่บิ   อสิตนับลู–กรงุเทพ    
06.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

*************************************** 
****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****  

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2566 ราคา/บาท 

เมษายน 66 
1-10 เม.ย. 

3-12 เม.ย. 

16-25 เม.ย. 

17-26 เม.ย. 

22 เม.ย.-1 พ.ค. 

23 เม.ย.-2 พ.ค. 

27 เม.ย.-6 พ.ค. 

29 เม.ย.-8 พ.ค. 

 

69,999.- 

69,999.- 

69,999.- 

65,825.- 

69,999.- 

65,825.- 

65,825.- 

68,550.- 

พฤษภาคม 66 
5-14 พ.ค. 
12-21 พ.ค. 
19-28 พ.ค. 
26 พ.ค.-4 ม.ิย. 

 

69,999.- 

69,999.- 

69,999.- 

69,999.- 

มถินุายน 66 
1-10 ม.ิย. 

 

69,999.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 10,900.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 5,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  
 



 
 
   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
4.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
5.   คา่ใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 100 USD/ทา่น/ทรปิ) ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 
7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณป่ีวยตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองคร ัง้แรกมดัจ าทา่นละ20,000 บาทภายใน3วนัหลงัจองสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 

วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิทัง้หมดใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 10,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 20/12/2565 หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตาม
อตัรา คา่น า้มนั หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

 

 



 
 
   

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่ง

ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่
น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 
10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ
หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย
การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง
สายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว( 21.5นิว้ ) + 
สงู ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่
มาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใน
น ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ 
(Hand carry)   
 
 

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  
 


