
 

 

รหัวทัวร SST1900838 
ทัวรตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA 10 วัน 7 คืน (TK) 
พิพิธภัณฑซุกมา โมเสก   ถํ้าอับราฮัม 
กําแพงเมืองดิยาบาเคอร   พระราชวังอิซฮาก พาชาร 
Tortum Waterfall 

 
บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

ตรุกเีสน้ทางใหม ่ 
สมัผสัดนิแดนแหง่อารยะธรรมอนาโตเลยี เจาะลกึประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน 

วฒันธรรม เกา่แกม่ากกวา่ 3,500ปี  ชมงดงามของภมูศิาตรท์ ี�แตกตา่งหลากหลาย 
รวบรวมทกุไฮไลทข์องดนิแดนอนาโตเลยี  คน้พบและดื�มดํ�าไปกบัอารยธรรมอนั

เกา่แกช่วนหลงใหลพรอ้มกบัธรรมชาตขิองทอ้งถิ�น 
กาซแิอนเทป-ซานลอิรุฟา-เนมรตุ-มารด์นิ-ดยิาบาเคอร-์วาน- 

โดกเุบยาซติ-คารส-์เอรซู์รมุ-แทรบซอน 
บนิตรงพรอ้มบนิภาย 2 เที�ยวบนิ  

ราคาเร ิ�มตน้ 49,999.- 
เดนิทาง พ.ค-ธ.ค 2562 



 

 

 

 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับลู - เมอืงกาซแิอนเทป 
18.30 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร
การเดนิทางทําผา่นขั �นตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเที�ยวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชั�วโมง) 
เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุที�นั�ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง
คํ�าและอาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัที�สอง เมอืงกาซแิอนเทป -พพิธิภณัฑซุ์กมาโมเสก– ตลาดพื�นเมอืง -เมอืงซานลอิรุฟา  - ถํ �าอบัราฮมั  

04.00 น  ถงึสนามบนิอสิตันบลู Transit สูเ่มอืงกาซแิอนเทป 

06.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกาซแิอนเทป โดยเที�ยวบนิ TK 2220 (บนิภายในประเทศ) 

07.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงกาซแิอนเทป Gaziantep ไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�เก่าแกท่ี�สุดในโลก เป็นศูนยก์ลาง
ของระบบเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวันออกของ
ตุรกี และเป็นแหล่งผลิตถั�วพิตาชโิอไดม้ากที�สุดในตุรกี ท่านชม
พิพิธภณัฑ์ซุกมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึ�งจัด
แสดงชิ�นงานโมเสกที�สวยงามอยา่งสมบรูณ์แบบและมชีื�อเสยีงโดง่ดัง
ไปทั�วโลก คือภาพชื�อ ยปิซ ีความน่าสนใจกับผลงานยปิซคีือ เมื�อ
สบตาสาวยปิซเีธอจะมองตามเราไปตลอดไมว่า่เราจะเคลื�อนไหวไปใน
ทศิใด ถอืวา่เป็นความมหัศจรรยท์างดา้นศลิปะโบราณที�เป็นแบบอยา่ง
ใหง้านศิลปะสมัยใหม่ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสกแห่งนี�เป็น
พพิธิภณัฑโ์มเสกที�สําคัญและใหญท่ี�สดุในโลก 

จากนั�นนําท่านสู่ย่านตลาดขายสินคา้พื�นเมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar 
ตล่าดแห่งนี�มสี ิ�นคา้พื�นเมอืงขึ�นชื�อโดยเฉพาะที�โดดเด่นคอื ภาชนะต่าง ๆ ที�ทํามาจากดบีกุ ทองแดง เครื�องเงนิ แลว้
นํามาแกะสลักลวดลาย ยอ้นยคุกับ “Han” ที�พักแรมของกองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตั �งแต่โบราณสนิคา้
ที�นี�สว่นใหญจ่ะผลติเพื�อตลาดภายในประเทศ และสง่ออกสูป่ระเทศที�อยูใ่นกลุม่ตะวันออกกลาง อสิระใหท้า่นเลอืกซื�อ
สิ�นคา้พื�นเมอืงตามอธัยาศัย 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

เดนิทางสูเ่มอืงซานลอิรุฟา Sanliurfa เมอืงเกา่กวา่ 1,200 ปี กอ่นครสิตกาล เป็นเมอืงแรกที�ใหอ้สิระแกป่ระชากรใน
การเลอืกนับถอืศาสนา โดยวหิารของแตล่ะศาสนาแหง่หนึ�งๆจะถกูแปรเปลี�ยนไปตามการนับถอืไปตามยคุสมยั ตั �งแตยู่
ดาห ์ครศิต์ และเป็นสุเหร่าตามความนับถือของประชากรในปัจจุบันในอดตีเมอืงซานลอิุรฟา ถูกปกครองมาหลาย
อาณาจักร และสุดทา้ยปกครองดว้ยอาณาจักรไบเซนไทล์ (Byzantines) จึงทําใหม้ีวัฒนธรรมที�หลากหลาย มี
สถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามถอื
วา่ เมอืงซานลอิรุฟา เป็นเมอืงสําคัญทางศาสนา เป็นอนัดับ 4 รองมา
จาก เมกกะ เมดน่ิา และเยรูซาเลม ตามบันทกึในคัมภรีไ์บเบลิ Bible 
และกุรอาน Qur'an นําท่านชมถํ �าอบัราฮมั ตามความเชื�อของชาว
มสุลมิ กล่าวไวว้่า ถํ�าแห่งนี�เป็นที�ที�อบัราฮมั (นบ ีอบิรอฮมี) ไดอ้าศัย
อยู่ตั �งแต่แรกเกดิจนถงึอายุ 5 ปี โดยพระเจา้ไดเ้นรมติใหนํ้�านมที�ใช ้
ดื�มกนิสําหรับเด็กทารกนั�นออกมาจากปลายนิ�วของอับราฮัมเอง เมื�อ
อับราฮัมเตบิใหญเ่ป็นบคุคลที�มคีวามเฉลยีวฉลาดเป็นอยา่งมาก และ
เป็นบคุคลที�เชื�อมั�นในพระองคอ์ลัเลาะห ์เพยีงองคเ์ดยีวเทา่นั�น ในยคุ
นั�นกษัตริย์เนมรุตโกรธแคน้ที�อับราฮัมไดเ้ขา้มาทําลายรูปปั�น
ศักดิ�สทิธิ�ที�กษัตรยิเ์นมรุตนับถงึ จงึไดม้บีัญชาใหจ้ับอับราฮัมมาทํา
การประหารชวีติ โดยการยงิลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอรุฟา ใหย้งิลงมาที�ดา้นลา่งที�จดุไฟเตรยีมไวสํ้าหรับรอ
เผาอับราฮัม หวังจะใหอ้ับราฮมัเสยีชวีติในกองไฟที�รอ้นแรง แต่พระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟที�ลุกโชตชว่งเหล่านั�นได ้



 

 

กลายเป็นนํ�าและท่อนฟืนไดก้ลายเป็นปลา บรเิวณนี�จงึกลายเป็นสระนํ�าศักดิ�สทิธิ� เป็นที�อยูอ่าศัยของปลาคารป์ และ
ปลาเทรา้ โดยมคีวามเชื�อกนัวา่ถา้ใครไดเ้ห็นปลาเผอืกในสระนํ�านี�จะไดเ้ป็นผูท้ี�ไดข้ ึ�นสวรรค ์ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั  
  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก Hilton Garden Inn Sanliurfa 5* หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม เมอืงฮารร์าน -เมอืงเนมรตุ – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สสุานคาราคซู - รปู
สลกักษตัรยิแ์หง่โคมายานา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู ่เมอืงฮารร์าน Harrann เมอืงโบราณที�มคีวามสําคัญดา้น
ประวัตศิาสตร ์เป็นดนิแดนของแอสซเีรยีน เป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย 
วัฒนธรรมและศาสนา เมอืงนี�ไดถู้กบันทกึไวใ้นคัมภรีไ์บเบลิว่า เป็น
เมอืงที�อับราอัมไดม้าอาศัยอยู ่และบดิาคอืเทราหก์็ไดเ้สยีชวีติที�เมอืง
ฮารานแห่งนี� ก่อนที�เขาจะออกเดนิทางสู่ เมอืงคานะอัน (Canaan)  
ดนิแดนศักดิ�สทิธิ�และ  ศาสดาทั �งสาม คอื โมเสส เจซัส และ โมฮัม
หมัด ก็ไดเ้คยมาพักอาศัยที�เมอืงนี�ดว้ย ชมบา้นแบบรวงผึ�ง Beehive 
Village ที�ถูกสรา้งขึ�นอยู่ท่ามกลางพื�นที�ราบและมอีากาศรอ้นจัดใน
หนา้รอ้นหนาว การออกแบบบา้นคลา้ยกับรวงผึ�งก็เพื�อเป็นการระบาย
อากาศ จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุ 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

เมอืงเนมรุตซึ�งเป็นที�ต ั�งของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มคีวามสูง 2,134 เมตร มชีื�อเสยีงอย่างมากใน
เรื�องรปูสลักขนาดใหญท่ี�สรา้งในศตวรรษที� 1 กอ่นครสิตกาลเดมิ ภเูขาลกูนี�เป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นที�ตั �งของสสุาน
กษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึ�นทะเบยีนใหส้ถานที�แหง่นี�เป็นมรดก
โลก ในปี 1987 ระหว่างเดนิทางนําท่านชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพื�อถวายจักรพรรดิ 
Septimius Severus เป็นสะพานโรมนัที�สรา้งดว้ยหนิทั �งหมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานที�สรา้งโดยชาว
โรมันที�อาจจะมขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยูส่มบรูณ์แบบ จากนั�นชมเมอืง
โบราณอารเ์ซเมยี ซึ�งเดมิรูจ้ักในนามของป้อมปราการ สรา้งเพื�อ
ป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานที�อยู่อาศัยภายในอุโมงค ์บรเิวณนี�
เคยไดร้ับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ด่งดัง กรฑีา
ทัพจากกรีซผ่านเมืองต่างๆมาเรื�อยจนถงึเอเชยีกลาง หลังจาก
พระองคส์ ิ�นพระชนมด์นิแดนที�พระองคเ์คยรวบรวมไวก้็แตกออกเป็น
เมอืงตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแหง่นี� 
วัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบกรกีผสมรวมเขา้กับ
ความเชื�อของคนพื�นเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู ่200 ปี ก่อน
จะถกูรวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมันในเวลาต่อมา นําท่านชมสุสาน
คาราคซู สสุานของราชนิี Isias และเจา้หญงิ Antiochis และ Aka 
I แหง่โคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิ์
คนที�สองแหง่โคมายานา โดยคําวา่ Karakus มคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชื�อนี�ไดม้าจาก นกอนิทรยีท์ี�อยูด่า้นบนของ
เสาและรปูสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา  

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั  

นําทา่นเขา้สูท่ี�พกั NEMRUT EUPHRAT HOTEL 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที�ส ี� ชมพระอาทติยข์ ึ�น ณ ภเูขาเนมรตุ - เมอืงดยิาบาเคอร ์- กําแพงเมอืง -เมอืงมารด์นิ  

 

05.30น. ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยข์ึ�นที� ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ี�สําคัญ
ส่วนหนึ�งของทรปินี�  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานที�ที�สวยที�สุดในโลกแหง่หนึ�งสําหรบัการชมพระอาทติยข์ ึ�น กบั 
พระอาทติยต์กดนิ ” ในปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุานโดยมรีปูปั�นของตนเองขนาดใหญแ่ละสงิโตสองตัว
นกอนิทรแีละเทพเจา้ของเปอเซยีไวบ้นภเูขาหบุเขาเทพเจา้แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลักขอเรยีงวา่ระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้น
ทศิเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบยีงฝั�งตะวันตกและฝั�งตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาด
ใหญท่ี�สลักจากเนื�อหนิของภเูขา สว่นระเบยีงทางทศิเหนอืไมม่รีปูสลักเหมอืนอกีสองฝั�ง คาดวา่เป็นที�ชมุนุมในชว่งที�มี
การประกอบพธิ ีไม่มรี่องรอยของการสรา้งสิ�งอื�นใดในเขตบรเิวณนี�คอืระเบยีงฝั�งตะวันตกระเบยีงฝั�งตะวันออกอยูใ่น
สภาพดกีวา่ฝั�งตะวันตก รูปสลักหนิสว่นลําตัวยังนั�งอยูบ่นบลัลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับ
เรยีงตั �งขึ�นเป็นแถว ซึ�งสว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรปูสลักหนิทั �งหมดจากที�รวบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึ�งสตัว ์2 
ชนิดนี�มีหนา้ที�คุม้คองทุกสิ�งบนหุบเขา รูปสลักหนิกษัตริย์ Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต์, เทพ
อารเ์มเนียน, สุรยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล ิใหท้่านเก็บภาพประทับใจ จากนั�นกลับสูก่ลับสุ่โรงแรมที�พัก เพื�อ
รับประทานอาหารเชา้  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงดยิาบาเคอร ์ซ ึ�งเป็นเมอืงหลังทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีตั �งอยูร่มิแมนํ่�าไทกรสิ 
เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับสองในภูมภิาคตะวันออกเฉียง
ใตข้องอนาโตเลีย มวีัฒนธรรมพื�นบา้นที�มเีอกลักษณ์
ยังคงบรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น มีส ินคา้
พื�นเมอืงที�ข ึ�นชื�อ คอื เครื�องประดับ เครื�องเงนิ ทองแดง 
เครื�องปั�นดนิเผา ผา้ขนสัตว์ที�สําคัญที�สุดนําท่านชม
กําแพงเมอืงดยิาบาเคอร ์Diyabakir City Wall ทํา
ดว้ยหนิบะซอลทส์ดํีา มคีวามยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร 
ซึ�งเป็นกําแพงที�ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจาก
กําแพงเมอืงจนี โดยกําแพงนี�ไดร้ับการดูแลรักษาเป็น
อย่างดีที�สุดแห่งหนึ�งของโลก กําแพงเมืองนี�สรา้ง
ลอ้มรอบเขตเมอืงเก่าไว ้โดยมปีระตูทางเขา้ 4 ทาง มี

หอคอย 82 หอคอย จากนั�นนําทา่นชมสะพาน Dicle  หรอื สะพานสบิโคง้ เป็นสะพานที�มคีณุคา่ทางประวัตศิาสตร์



 

 

ในDiyarbakırเหนือแม่นํ�า Tigris สรา้งดว้ยหนิภูเขาไฟสดํีาสะพานมคีวามยาว 178 เมตร สรา้งเสร็จในปี ค.ศ 1065 
สมยักอ่นใชสํ้าหรับสญัจรไปมาระหวา่งเมอืงปัจจบุนัเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�ข ึ�นชื�อของเมอืงนี�  

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

 เดนิทางสูเ่มอืงมารด์นิ ตั �งอยู่บนที�ราบเมโสโปเตเมยี ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีเป็นเมอืงโบราณ
เก่าแก่ที�สุดบนพื�นที� เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดคน้
โบราณสถานในเมอืงนี�มขี ึ�นในปี ค.ศ. 1920  พบว่าซากเมอืงมี
อายยุอ้นไปถงึ 4,000 ปีกอ่นครสิตกาล อารยธรรมแรกที�พบใน
พื�นที�นี� คืออารยธรรมสุบาเรียน (Subarians) เมื�อประมาณ 
3,000 ปีก่อนครสิตกาลและอารยธรรมอลีาไมต ์เมื�อประมาณ 
2,230 ปีกอ่นครสิตกาล ตามดว้ยบาบโิลเนียน,  ฮติไทต,์ อัสซี
เรยีน,โรมัน และไบแซนไทน์  มสีถาปัตยกรรมสรา้ง ดว้ยหนิที�
วางซอ้นตกแต่งอยา่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นเมอืงที�เต็ม
ไปดว้ยเสน่ห์อย่างแทจ้ริงดว้ยสถาปัตยกรรมที�สวยงาม
หลากหลายชาตพิันธุว์ทิยาสิ�งมหัศจรรยท์างโบราณคดแีละมรดกทางประวัตศิาสตร ์นําทา่นสูจุ่ดชมววิพาโนรามา
ของเมืองมาร์ดนิใหท้่านเก็บภาพประทับใจจากนั�นนําท่านชมสุเหร่าประจําเมอืงมารด์นิ (Great Mosque of 
Mardin) เป็นหนึ�งในมัสยดิเกา่แกข่องเมอืง สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 12โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมโีดม
และหอสงูยอดแหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นที�เรยีกคนมาสวดมนตร ์แต่เดมิมสีองยอด แต่ไดถ้ล่มลงมาเมื�อหลายศตวรรษที�
ผ่านมา อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปในย่านเมอืงเก่า ซึ�งมทีวิทัศน์ที�สวยงามทวิเขาที�อยู่เป็นฉากหลังเสรมิใหภ้าพ
สวยงามดั�งภาพวาด 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก KAYA NINOVA Mardin 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัที�หา้ เมอืงดารา – เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคามา่-ปราสาทวาน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่  เมืองดาราหรือดาร์ส Ancient City of Dara, 
Mesopotamia เดิมเคยเป็นเมืองป้อมปราการตะวันออกที�
สําคัญทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมยีตดิกบัอาณาจักรยะหซ์ดิ 
(เปอรเ์ซยี)ถอืวา่มคีวามสําคัญของยทุธศาสตรส์อยา่งยิ�งในความ
ขดัแยง้ของชาวโรมนั - เปอรเ์ซยีศตวรรษที� 6 การรบที�มชี ื�อเสยีง
ของดาราที�เกดิขึ�น นําชมท่านเมอืงโบราณและอ่างเก็นํ�าใตด้นิ
ขนาดใหญ่สรา้งขึ�นในยุคค.ศ 530 อิสระใหท้่านเก็บภาพ
ประทับใจ จากนั�นเดินทางสู่เมอืงวาน Van ตั �งอยู่ทางภาค
ตะวันออกของประเทศตุรกี ได ร้ับฉายาว่า  “ไข่มุกแห่ง
ตะวนัออก” The Pearl of The East เนื�องจากเป็นเมอืงที�มภีูม ิ
ประเทศสวยงามมาก โดยม ีทะเลสาบวาน Van Lake ซึ�งเป็น
ทะเลสาบที�ใหญท่ี�สดุในตรุก ีส ิ�งที�ทําใหเ้มอืงวานมชีื�อเสยีงมากที�สดุอกีดา้นหนึ�งคอื แมว ซึ�งเป็นพันธุท์ี�มขีนฟสูขีาว 
และมนัียน์ตาทั �งสองขา้งไมเ่หมอืนกัน โดยที�ขา้งหนึ�งจะมสีฟ้ีา และอกีขา้งหนึ�งมสีเีหลอืง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของที�เมอืงวานเท่านั�น ซึ�งมทีี�เดยีวในโลก ทางรัฐบาลตุรกไีดม้กีฎหมายกําหนดใหเ้ป็นสัตวส์งวน ไม่สามารถนําออก
นอกประเทศเพื�อขยายพันธุไ์ด ้
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

นําท่านสู ่เกาะอคัดามา่ (Akdamar Island) เกาะที�ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแห่งนี�มี
พื�นที�ประมาณ 0.7 ตารางกโิลเมตร โดยเกาะอยูห่่างจากชายฝั�งประมาณ 3 กโิลเมตร ทะเลสาบวาน ตั �งอยูท่ี�ความสงู
เหนือระดับนํ�าทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกดิจากลําธารเล็ก ๆ ในเขตเทอืกเขาใกลเ้คยีงไหลมารวมกันจน
กระทั�วกลายเป็นทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ ซึ�งภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะหลักๆ จํานวน 4 เกาะดว้ยกัน โดย
ทะเลสาบแหง่นี�ถอืวา่เป็นทะเลสาบที�ใหญท่ี�สดุในประเทศตรุก ีและเป็นทะเลสาบที�อยูส่งูที�สดุแหง่หนึ�งในโลกอกีอสิระ
ใหท้่าเก็บภาพประทับใจ  จากนั�นนําท่านชมความสวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมอืงใหม่ สรา้งขึ�นในสมัย 

Uratian เป็นปราสาทที�ใหญ่ที�สุดในแถบนี� ซ ึ�งรวมถงึ อา
มาเนีย ตุรกี และ อหิร่าน มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งว่า The 
Saduri สรา้งโดยกษัตรยิ ์Saduri II ในระหว่าง 764-735 
กอ่นครสิตกาล  ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซยี ภายในมวีัดที�มี
ศลิาจารกึภาษาลิ�มของ Uratian  มหีอ้งต่าง ๆ ที�ลํ�ายคุจน
น่าแปลกใจอกีหลายหอ้ง เช่น หอ้ง Container  ใชเ้ก็บ
ขา้ว ขา้วโพด และธัญพืช และนํ�า  ดา้นหนา้ปราสาทมี
ทะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาตป้ิองกนัการรุกรานจาก
ศัตร ูดา้นลา่งของป้อมสรา้งดว้ยหนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้ง
ดว้ยอฐิที�ทําจากโคลนตากแหง้ กําแพงสรา้งภายหลังใน
ยุคกลาง ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมววิที�สวย
ที�สุดของเมืองวาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบที�
ใหญท่ี�สดุของประเทศตรุก ี ไดแ้บบพาโนรามาสดุสายตา 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก RONESANS LIFE VAN 5* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

วนัที�หก เมอืงโดกเุบยาซติ –เทอืกเขาอารารทั- เมอืงคารส-์ Ani Site History 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงโดกุเบยาซติ ทางทศิตะวันออกสุดของประเทศตุรก ี
เมอืงนี�ถูกโอบดว้ยทวิเขา Mt. Ararat พื�นที�ราบสว่นใหญ่ใชป้ลกูหญา้
หรือพืชผลไวสํ้าหรับเป็นอาหารสัตว์ในฤดูหนาว ผูค้นที�อาศัยอยู่ใน
พื�นที�ภูเขาจะสรา้งบา้นที�ทํามาจากดนิเหนียว เพื�อเพิ�มความอบอุน่ใน
ฤดหูนาว เมอืงเบยาซติไดถ้กูทําลายเสยีหายอยา่งหนักในสงครามโลก
ครั �งที� 1 และสงครามกูเ้อกราชตุรก ีและในปี 1930 มกีารสรา้งเมอืง
ใหม่ขึ�นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit ชมความ
สวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร ์กลางเมอืงเบยาซติเก่า 
สรา้งในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพ
เตอร์กที�เขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที�เ ป็นฮาเร็ม 
(Harem) สรา้งเสร็จในสมัยของหลานปู่ ที�ช ื�อ Ishak Pasha ในปี 1784 พระราชวังแห่งนี�สรา้งเหมอืนคอมเพล็กซ ์มี
ความสําคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอสิตันบลู  มชีื�อเสยีงที�สดุในยุคนั�น สรา้งอยูบ่น
เนนิเขา เป็นสิ�งปลกูสรา้งขนาดใหญแ่ห่งสดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน และเป็นตัวอยา่งของสถาปัตยกรรมออตโต
มันในยคุศตวรรษที� 18 ที�มคีุณค่าทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึ�ง ชั �นล่างของพระราชวังสรา้งอยูบ่นเนนิเขาบนชั �นหนิที�มี
ความแข็งแรง อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงู มเีพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นที�ราบ เป็นทางเขา้ออก มหีนา้
มุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ไดม้ากจากภูเขาที�อยู่ในย่านนี� สรา้งโดยช่างฝีมือชั �นสูงมกีาร
แกะสลักหนิไวอ้ยา่งสวยงาม 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

เดนิทางสู่เมอืงคารส์ ผ่านเทอืกเขาอารารทั ซึ�งยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาที�สูงที�สดุในตุรกดีว้ยความสงู 
5,137 เมตรจากระดับนํ�าทะเลถอืไดว้่าเป็นหลังคาตุรกกี็ว่าได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทั �งปี 
เทอืกเขานี�ชาวครสิเตยีนเชื�อวา่เป็นที�ที�เรอืโนอาห ์ (Noah’s Ark) เกยอยูห่ลังเหตุการณ์นํ�าท่วมโลกครั �งใหญใ่นคัมภรี ์
Bible ของชาวยวิและครสิต ์ใน Old Testament เล่ม Book of Genesis และในพระมหาคัมภรี์อัลกุรอ่านของมุสลมิ 
โดยตามตํานานเล่าวา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิไดช้ว่ยเหลอืโนอาร ์กับสมาชกิในครอบครัวอกี 7 คน และสัตวช์นดิตา่ง 
ๆ อยา่งละ 1 คู่ จากเหตุการณ์นํ�าท่วมใหญ่ที�คร่าชวีติผูค้นและสัตวท์ั �งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์่อเรอื
ยาวขนาด 137 เมตร แลว้นําสัตวต์่าง ๆ ไวบ้นเรอื เมื�อเกดินํ�าท่วม เรอืโนอารก์็ลอยอยูบ่นพื�นผวินํ�าเป็นเวลา 6 เดอืน 
เมื�อนํ�าลดเรอืโนอารก์็ลอยมาตดิอยู่บนเทอืกเขา Ararat แห่งนี�ทุกคนจงึปลอดภัยจากนํ�าท่วมโลกในครั �งนั�น ระหว่าง
ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของเทอืกเขา้นี� นําทา่นสูเ่มอืงเอนชิม Ani Site History เป็นเมอืงโบราณที�ตดิชายแดนอาร์
มาเนยี เป็นสว่นหนึ�งของเมอืงคารส์อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักอารม์าเนยียคุกลาง ปัจจบุนัคอืประเทศอารม์า
เนีย เมอืงเอนติั �งอยู่บนพื�นที�สามเหลี�ยมที�มแีม่นํ�า Arpacia อยู่ทางทศิตะวันออก เป็นพรมแดนธรรมชาตริะหว่างตุรกี
และอารม์าเนยี ทศิตะวันตกตดิกบัหมูบ่า้น Tzaghkotzadzor เมอืงเอนไิดถ้กูขนานนามวา่เป็น City of 1001 Churches 

เนื�องจากมีวัด โบสถ์ พระราชวัง ป้อม
ปราการมากมายที�สรา้งเรียงรายอยู่บน
เสน้ทางการคา้โบราณ และเป็นสิ�งปลูก
สรา้งที�มคีวามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
และศลิปะสงูสดุของโลกในยคุนั�น ในกลาง
ปีครสิต์ศตวรรษที� 18 พวกชนเผ่าเคอรด์ชิ 
(Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆ่าชาวเมอืง 
จนชาวเมอืงตอ้งอพยพหนีทิ�งใหเ้มอืงเอนิ
กลายเป็นเมอืงรา้งถงึ 100 ปี จนกระทั�งนัก
เดนิทางชาวรัสเซยีมาพบเมอืงนี�และนําไป

เขยีนลงในหนังสอื จากนั�นจงึมกีารกําหนดใหเ้มอืงเอนแิห่งนี�เป็นเมอืงท่องเที�ยวแห่งใหม่ ปี 1892 ปัจจุบันไดร้ับการ
บนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016  



 

 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก WINTER CITY 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�เจ็ด  เมอืงเอรซู์รมุ-Tortum Watrfall  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงเอรซู์รมุ ซึ�งเป็นเมอืงในภาคอานาโตเลยีตะวันออกเมอืนี�เดมิกอ่ตั �งขึ�นในปีกอ่นครสิตศักราช 4900 ผา่น
การปกครองของมาหลายอารยธรรมคอื; Uristus, Cimmerians, Scythians, Medes, เปอรเ์ซยี, Parthians, ชาวโรมัน
, Sassanids, อาหรับ, Seljuks, Byzantines, Mongols, Ilkhanians และ Safavies ออตโตมนัเป็นผูป้กครองในปี ค.ศ. 
1514 ชื�อ “Erzurum”หมายถงึ “ดนิแดนของโรมัน” เดมิชาวอาหรับไดป้กครองจนกระทั�งเมอืงถูกยดึคนืไปเป็นของ
จักรวรรดไิบแซนไทนใ์นรัชสมยัของจักรพรรดบิาซลิที� 2 ชาวอาหรับที�ตั �ง
ถิ�นฐานอยูท่ี�นั�นถกูเนรเทศออกไป  ตอ่มาไดเ้ซลจคุเตริก์ไดย้ดึเมอืงคนืจงึ
ไดเ้ป็นสว่นหนึ�งของตรุกจีนถงึปัจจบุนั  

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

นําท่านสู่ Tortum Waterfall ถอืไดว้่าเป็นนํ �าตกที�ใหญต่ดิอนัดบั
โลกและเป็นนํ�าตกที�ใหญ่ที�สดุในตุรกแีละมคีวามสวยงามตามธรรมชาติ
แบบอลังการ เป็นนํ�าตกที�เกดิจากปลายนํ�าจากทะเลสาบTurtumที�ไหล
มารวมกันจากทะเลสาบ Tortum มคีวามสงูระดับ 48 เมตร บรเิวณรอบ ๆ 
นํ�าตกเป็นป่าเขาอันสงบเงยีบที�เต็มไปดว้ยพรรณไมสุ้ดร่มรื�นหลายชนดิ 
อสิระใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัยและเก็บภาพประทับใจ ไดเ้วลาอัน
สมควรนําทา่นสูโ่รงแรมที�พัก  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

 นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก  RAMADA GUMUSHANE 5* Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�แปด Aydıntepe Bayburt’s underground city- อซูนัโกล-เมอืงแทรบซอน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงแทรบซอน นําท่านชมเมอืงใตด้นิ Aydıntepe underground city เมอืงใตด้นิแหง่นี�มกีารขดุเชื�อม
กนัระหวา่งแตล่ะเมอืง ซึ�งภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งนํ�า หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอก
สตัว ์โบสถ ์ บอ่นํ�า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งสรา้งขึ�นตั �งแตส่มยักอ่นยคุครสิเตยีน   

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

นําท่านสูเ่มอืงอซูนัโกล เป็นเมอืงเล็กๆที�อยูท่างตอนใตข้องเมอืงแทรบซอน ซึ�งมทีะเลสาบที�สวยงามอยูก่ลางหบุเขา
และตั �งอยู่รอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาที�เต็มไปดว้ยป่าไมอ้ันเขยีวขจแีละมหีมู่บา้นเล็กๆตั �งอยู่รอบทะเลสาบ ส่งผลให ้



 

 

เมอืงนี�มทีัศนียภาพอันสวยงามคลา้ยกับประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแหง่นี�เกดิขึ�นโดยการถล่มของภเูขาซึ�งทํา
ใหลํ้าธารเปลี�ยนเป็นทะเลสาบอนัสวยงาม ปัจจุบันไดเ้ป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมใหท้า่นสัมผัสวถิชีวีติสดุเรยีบงา่ย
ของหมูบ่า้นเล็ก ๆ กลางหุบเขา ลิ�มรสกาแฟตุรกรีสเขม้ ชมววิทะเลสาบที�โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาอันสวยงาม อสิระ
ใหท้่านเดนิเล่มชมเมอืงซื�อของที�  ระลกึและสนิคา้พื�นเมอืงตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่ที�พัก ใหท้่าน
พักผอ่นตามอธัยาศัย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรมที�พกั 

  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก UZUNGOL KILPA HOTEL 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�เกา้ เมอืงแทรปซอน - Trabzon Hagia Sophia Museum-ตลาด Avrupali Pazari -อสิตนับลู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านสู่เมอืงแทรบซอน Trabzon เป็นหนึ�งในเมืองประวัตศิาสตร์ของตุรกีตั �งแต่ยุคโบราณเมื�อ 700 ปีก่อน
ครสิตกาล ตั �งอยูบ่นเสน้ทางสายไหม เป็นเสน้ทางสําคัญสมัยเปอรเ์ซยี และยังเคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดเิทรบิ
ซอนด์ (Empire of Trebizond) ที�รุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที� 13 อกีดว้ย ปัจจุบันแทรบซอนมชีื�อเสยีงในฐานะเมือง
ท่องเที�ยวที�เงยีบสงบ มสีถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย และมวีวิทวิทัศน์ที�สวยงามเนื�องจากตั �งอยูร่ะหว่างเทอืกเขากบั
ชายฝั�งทะเลดํา นําทา่นชมTrabzon Hagia Sophia Museum เดมิเป็นโบสถข์องชาวครสิเตยีนสรา้งตั �งแตศ่ตวรรษ
ที�13 ในสมยัจักรวรรดไิบแซนไทน ์ตอ่มาสมยัออตโตมนัไดเ้ปลี�ยนมาเป็นสเุหรา่ นําทา่นชม Trabzon Sehir Muzesi 
เป็นพพิธิภณัฑเ์กี�ยวกบัวถิชีวีติพื�นบา้นของคนที�อยูอ่าศัยแถบฺBlack Sea ตั �งแตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั อสิระใหช้มเมอืงและ
สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนแบบเกา่แกด่ั �งเดมิ 

เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

จากนั�นนําทา่นสู ่ตลาด Avrupali Pazari (Russian Bazaar) ซึ�งเป็นตลาดทอ้งถิ�นเล็กๆ มสี ิ�นคา้พื�นเมอืงมากมาย
หลายอย่าง อสิระใหท้่านเลอืกซื�อของตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นสูจุ่ดชมววิ Boztepe ท่านจะไดเ้ห็น
ความงามของBlack Sea วิว 360 องศาของเมืองแทรบซอน อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ จากนั�นนําท่านสู่ 
Varlibas Atapark Shopping Center อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นสูส่นามบนิ  

20.45-22.45 น.เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เที�ยวบนิที� TK 2835 (บนิภายในประเทศ) 

**คํ�า อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ** 

 

วนัที�สบิ อสิตนับลู - กรงุเทพ 

01.25 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที�ยวบนิที� TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชั�วโมง) 

15.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

*************************************** 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั�งนี�โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

กาํหนดการเดนิทาง (เม.ย-พ.ค,ต.ค 62 )                      ราคา/ บาท  

พฤษภาคม 62 

24พ.ค. – 2 ม.ิย. 

ตลุาคม 62 

11-20 ต.ค /18-27 ต.ค /22-31 ต.ค  

25 ต.ค-3 พ.ย / 26 ต.ค -4 พ.ย  

พฤศจกิายน 62 

1-10 พ.ย / 8-17 พ.ย / 21-30 พ.ย / 29 พ.ย-8 ธ.ค  

ธนัวาคม 62 

1-10 ธ.ค  

กาํหนดการเดนิทาง  (ม.ิย-ก.ย 62) 

มถินุายน 62 

21-30 ม.ิย  

กรกฎาคม 62 

12-21 ก.ค 

สงิหาคม 62 

9-18 ส.ค 62 

กนัยายน 62 

20-29 ก.ย  

 

 

  

49,999.- 
 

 

 
 

ราคา / บาท 

 

 

 

 

54,999.- 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 9,500.- 

ราคานี�เป็นราคาโปรโมช ั�น ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานี�สําหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึ�นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์
เพิ�ม  ทา่นละ 3,900 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม   

1.   คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ เที�ยวบนิชั �นประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู--กรงุเทพ)+เที�ยวบนิภายในประเทศ 2 เที�ยว 
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํ�ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเที�ยวพรอ้มคนขบัรถที�ชํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  
5.    คา่อาหารทกุมื�อที�ระบตุามรายการ , นํ�าดื�มวันละ 1 ขวด  



 

 

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทกุแหง่ที�ระบตุามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   
 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  

1.   คา่จดัทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื�นๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษ นอกเหนอืรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลี�ย 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิ�น (100 USD/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย 
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศัพท-์แฟกซ,์ เครื�องดื�มมนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ   
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%  
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครั �งแรกมดัจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นที�เหลอืทั �งหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนื�องจากราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางใดๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ  ทั �งหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�นกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�
กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน
สทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนั�นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ
ทั �งหมด 
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจํานวนอย่าง
นอ้ย   
15 ทา่น ซึ�งในกรณีนี�ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที�ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนํี�าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการที�ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเที�ยวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอื�น ๆ ที�นอกเหนอืการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญู-
หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานี�คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอัตรา ค่านํ�ามัน 
หรอื คา่เงนิแลกเปลี�ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับที�นั�ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามที�สายการ
บนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างการแข็งแรง สามารถสื�อสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นได ้
อย่างรวดเร็ว ในกรณีที�เครื�องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนักของ



 

 

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ี�มปัีญหาดา้นสุขภาพ และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long Leg ขึ�นอยู่กับทาง
เจา้หนา้ที�เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นั�น และมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิตามที�สายการบนิเรยีกเก็บ 
ขอ้แนะนําและแจง้เพื�อทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั�น กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะนําใหท้า่น 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นที�พักเดี�ยวกรณุาชําระคา่พักเดี�ยวเพิ�ม)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลด ทา่นละ 1 ใบ นํ �าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง (Hand carry) 

นํ �าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั �งนี� จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สดุ  

2. เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที�จะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีที�ท่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ� ในการใชบ้รกิารที�ทางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตก
ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวร์
ที�ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื�องจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอื
การหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที�ยวใช ้
หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 
ROOM) ขึ�นอยูก่ับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึ�งมักมคีวามแตกตา่งกนัซึ�งอาจจะ
ทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามที�ตอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งที�พักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน
ยุโรปจะไม่มเีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมตํิ�า เครื�องปรับอากาศที�มจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้น
เท่านั�นในกรณีที�มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน
สทิธÍิ ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัข ึ�นเครื�องบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น
ตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุี�เป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมี
โลชั�นนํ�าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครั �งโดยจะอนุญาตใหถ้อืขึ�นเครื�อง
ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิ�นในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�
รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซื�อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเที�ยวบนิจงึสามารถนําขึ�นเครื�องไดแ้ละ
หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  
สําหรับนํ�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิคอื 20 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั �น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางนํ�าหนักเพิ�มเป็นสทิธÍิของ
สายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระที�
ทางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขึ�นเครื�องไดต้อ้งมนํี�าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิ�ว ) + ยาว ( 21.5
นิ�ว ) + สูง ( 18 นิ�ว ) ในบางรายการทัวร์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหตํ้�ากว่ามาตราฐานไดท้ั �งนี�ข ึ�นอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ� ไม่รับภาระ ความ



 

 

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนักสว่นที�เกนิกระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็น
กระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry)  


