
 

 

 

รหัสทัวร SST1903532 
ทัวรตุรกีตะวันออกอนาโตเลีย  กาซิแอนเทป ซานลิอุรฟา  
เนมรุต มารดิน ดิยาบาเคอร วาน โดกุเบยาซิต คารส 9วัน7คืน [TK] 
กาซิแอนเทป พิพิธภัณฑซุกมาโมเสก ตลาดพื้นเมือง   
เมืองฮารราน ซานลิอุรฟา ถํ้าอับราฮัม  เนมรุต  สะพานเซเวอรัน   
เมืองโบราณอาเซเมีย สุสานคาราคูซ  พระอาทิตยตกดินภูเขาเนมรุต   
ภูเขาเนมรุต  เมืองดิยาบาเคอร  กําแพงเมือง -มืองมารดิน   
เมืองดารา เมืองฮาซานคีฟ ทะเลสาบวาน เกาะอัคคามา  
ปราสาทวาน เมืองโดกุเบยาซิต เทือกเขาอารารัท เมืองคารส  
AMAZING TURKEY ANATOLIA  
ทัวรตุรกีตะวันออกอนาโตเลีย 9วัน7คืน 
บินตรงพรอมบินภายใน2ขา กับสายการบินเตอรกิชแอรไลน 

 
ตุรกเีสนทางใหม  
สัมผัสดินแดนแหงอารยะธรรมอนาโตเลีย ตุรกีตะวันออก เจาะลึกประวัติศาสตร โบราณสถาน
และวัฒนธรรมอันเกาแกมากกวา 3,500ป  ชมงามของภูมิศาตรตุรกีตะวันออกที่แตกตาง
หลากหลาย รวบรวมทุกไฮไลท ในดินแดนอนาโตเลีย   
บินตรงพรอมบินภาย 2 เที่ยวบิน 
 
กาซิแอนเทป-ซานลิอุรฟา-เนมรุต-มารดิน-ดิยาบาเคอร-วาน-โดกุเบยาซิต-คารส 
ราคา 49,995.-  เดินทาง มี.ค-พ.ย 2563 



 

 

 

 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพ – อสิตันบูล - เมืองกาซิแอนเทป 
07.00 น พรอมกัน ณ เคานเตอรเช็คอินสายการบินเตอรกิช อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออกนอก
ประเทศ  

09.25 น.  ออกเดินทางสูนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใชเวลาบินประมาณ 
10.25 ช่ัวโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่น่ัง และสาย
การบินฯ บริการ อาหารกลางค่ําและอาหารเชาระหวางเที่ยวบินสูนครอิสตันบูล ประเทศ
ตุรก ี

15.50 น  ถึงสนามบินอิสตันบูล Transit สูเมืองกาซิแอนเทป 
17.10 น. ออกเดินทางสูเมืองกาซิแอนเทป โดยเที่ยวบิน TK 2226 (บินภายในประเทศ) 
19.00 น. ถึงสนามบินเมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ไดช่ือวาเปนเมืองที่เกาแกที่สุดในโลก เปน

ศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงใตและภาคตะวันออกของตุรกี 
และเปนแหลงผลิตถั่วพิตาชิโอไดมากที่สุดในตุรกี 
นําทานเขาสูที่พัก HOLIDAY INN GAZIANTEP 4* Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สอง กาซิแอนเทป -พิพิธภัณฑซุกมาโมเสก– ตลาดพ้ืนเมือง - เมืองฮารราน -ซานลิอุรฟา-
ถํ้าอับราฮัม  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมพิพิธภัณฑซุกมา โมเสก Zeugma Mosaic 
Museum ซึ่งจัดแสดงช้ินงานโมเสกที่สวยงามอยางสมบูรณ
แบบและมีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก คือภาพช่ือ ยิปซี ความ
นาสนใจกับผลงานยิปซีคือ เมื่อสบตาสาวยิปซีเธอจะมองตาม
เราไปตลอดไมวาเราจะเคลื่อนไหวไปในทิศใด ถือวาเปนความ
มหัศจรรยทางดานศิลปะโบราณท่ีเปนแบบอยางใหงานศิลปะ
สมัยใหม ปจจุบันพิพิธภัณฑซุกมาโมเสกแหงน้ีเปนพิพิธภัณฑโมเสกที่สําคัญและใหญที่สุดในโลก 
จากน้ันนําทานสูยานตลาดขายสินคาพื้นเมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ 
Copper Bazaar ตลาดแหงน้ีมีสิ้นคาพื้นเมืองขึ้นช่ือโดยเฉพาะที่โดดเดนคือ ภาชนะตาง ๆ ที่ทํามา
จากดีบุก ทองแดง เคร่ืองเงิน แลวนํามาแกะสลักลวดลาย ยอนยุคกับ “Han” ที่พักแรมของกอง
คาราวานคาขายในเสนทางสายไหมต้ังแตโบราณสินคาที่น่ีสวนใหญจะผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ 
และสงออกสูประเทศที่อยูในกลุมตะวันออกกลาง อิสระใหทานเลือกซื้อสิ้นคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 



 

 

 

เดินทางสูเมืองฮารราน Harrann เมืองโบราณที่มี
ความสําคัญดานประวัติศาสตร เปนดินแดนของแอสซี
เรียน เปนศูนยกลางการคาขาย วัฒนธรรมและศาสนา 
เมืองน้ีไดถูกบันทึกไวในคัมภีรไบเบิลวา เปนเมืองที่อับรา
อัมไดมาอาศัยอยู และบิดาคือเทราหก็ไดเสียชีวิตที่เมือง
ฮารานแหงน้ี กอนที่เขาจะออกเดินทางสู เมืองคานะอัน 
(Canaan)  ดินแดนศักด์ิสิทธิ์และ  ศาสดาทั้งสาม คือ 

โมเสส เจซัส และ โมฮัมหมัด ก็ไดเคยมาพักอาศัยที่เมืองน้ีดวย ชมบานแบบรวงผึ่ง Beehive 
Village ที่ถูกสรางขึ้นอยูทามกลางพื้นที่ราบและมีอากาศรอนจัดในหนารอนหนาว การออกแบบบาน
คลายกับรวงผึ้งก็เพื่อเปนการระบายอากาศ จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเนมรุต 
 
นําทานเดินทางสูเมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa เมืองเกากวา 1,200 ป กอนคริสตกาล เปนเมืองแรก
ที่ใหอิสระแกประชากรในการเลือกนับถือศาสนา โดยวิหารของแตละศาสนาแหงหน่ึงๆจะถูกแปรเปลี่ยน
ไปตามการนับถือไปตามยุคสมัย ต้ังแตยูดาห คริศต และเปนสุเหราตามความนับถือของประชากรใน
ปจจุบันในอดีตเมืองซานลิอุรฟา ถูกปกครองมาหลายอาณาจักร และสุดทายปกครองดวยอาณาจักรไบ

เซนไทล (Byzantines) จึงทําใหมีวัฒนธรรมที่
หลากหลาย มีสถาปตยกรรมเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
ศาสนาคริสตและอิสลามถือวา เมืองซานลิอุรฟา เปน
เมืองสําคัญทางศาสนา เปนอันดับ 4 รองมาจาก 
เมกกะ เมดินา และเยรูซาเลม ตามบันทึกในคัมภีรไบ
เบิล Bible และกุรอาน Qur'an นําทานชมถํ้าอับรา
ฮัม ตามความเช่ือของชาวมุสลิม กลาวไววา ถํ้าแหงน้ี
เปนที่ท่ีอับราฮัม (นบี อิบรอฮีม) ไดอาศัยอยูตั้งแตแรก

เกิดจนถึงอายุ 5 ป โดยพระเจาไดเนรมิตใหน้ํานมที่ใชด่ืมกินสําหรับเด็กทารกน้ันออกมาจากปลายน้ิว
ของอับราฮัมเอง เมื่ออับราฮัมเติบใหญเปนบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเปนอยางมาก และเปนบุคคลที่
เช่ือมั่นในพระองคอัลเลาะห เพียงองคเดียวเทาน้ัน ในยุคน้ันกษัตริยเนมรุตโกรธแคนที่อับราฮัมไดเขา
มาทําลายรูปปم�นศักด์ิสิทธิ์ที่กษัตริยเนมรุตนับถึง จึงไดมีบัญชาใหจับอับราฮัมมาทําการประหารชีวิต 
โดยการยิงลงมาจากเสาคูดานบนของปราสาทอุรฟา ใหยิงลงมาที่ดานลางที่จุดไฟเตรียมไวสําหรับรอ
เผาอับราฮัม หวังจะใหอับราฮัมเสียชีวิตในกองไฟที่รอนแรง แตพระเจาไดเนรมิตใหเปลวไฟที่ลุกโชต
ชวงเหลาน้ันไดกลายเปนน้ําและทอนฟนไดกลายเปนปลา บริเวณน้ีจึงกลายเปนสระน้ําศักด์ิสิทธิ์ เปนที่
อยูอาศัยของปลาคารป และปลาเทรา โดยมีความเช่ือกันวาถาใครไดเห็นปลาเผือกในสระน้ําน้ีจะไดเปน
ผูที่ไดขึ้นสวรรค  



 

 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
  นําทานเขาสูที่พัก HARRAN HOTEL 5* Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลัก

กษัตริยแหงโคมายานา -พระอาทิตยตกดินภูเขาเนมรุต 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมืองเนมรุตซึ่งเปนที่ตั้งของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มีความสูง 2,134 เมตร มี
ช่ือเสียงอยางมากในเร่ืองรูปสลักขนาดใหญที่สรางในศตวรรษที่ 1 กอนคริสตกาลเดิม ภูเขาลูกน้ีเปน
ภูเขาไฟมากอนและเปนที่ต้ังของสุสานกษัตริยแหงอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) 
UNESCO ไดขึ้นทะเบียนใหสถานที่แหงน้ีเปนมรดกโลก ในป 1987 ระหวางเดินทางนําทานชม
สะพานเซเวอรัน สรางประมาณป ค.ศ.200 เพื่อถวาย
จักรพรรดิ Septimius Severus เปนสะพานโรมันที่
สรางดวยหินทั้งหมด 92 กอนๆ ละประมาณ 10 ตัน เปน
สะพานที่สรางโดยชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญเปน
อันดับสอง ยาว 120 เมตร กวาง 7 เมตร ปจจุบันยังคง
อยูสมบูรณแบบ จากน้ันชมเมืองโบราณอารเซเมีย ซึ่ง
เดิมรูจักในนามของป�อมปราการ สรางเพื่อป�องกันไมให
ใครเขามารุกรานที่อยูอาศัยภายในอุโมงค บริเวณน้ีเคยไดรับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรมหาราช 
ผูโดงดัง กรีฑาทัพจากกรีซผานเมืองตางๆมาเร่ือยจนถึงเอเชียกลาง หลังจากพระองคสิ้นพระชนม
ดินแดนที่พระองคเคยรวบรวมไวก็แตกออกเปนเมืองตางๆ แลวก็ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจักรโค
มานายาแหงน้ี วัฒนธรรมของโคมานายา เปนอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขากับความเช่ือของคน
พื้นเมือง โคมานายาเปนเอกเทศอยู 200 ป กอนจะถูกรวบรวมเขากับจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา นํา
ทานชมสุสานคาราคูซ สุสานของราชินี Isias และเจาหญิง Antiochis และ Aka I แหงโคมายานา 
สรางในชวงป 30-20 กอนคริสตกาล โดยกษัตริยคนที่สองแหงโคมายานา โดยคําวา Karakus มี
ความหมายวา นกสีดํา โดยช่ือน้ีไดมาจาก นกอินทรียที่อยูดานบนของเสาและรูปสลักกษัตริยแหงโค
มายานา  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 



 

 

 

 
ทานชมความสวยงามของพระอาทิตยตกดินที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เปนไฮไลทที่สําคัญ
สวนหน่ึงของทริปน้ี  “ภูเขาเนมรุต เปนสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแหงหนึ่งสําหรับการชมพระ
อาทิตยขึ้น กับ พระอาทิตยตกดิน ” ใหทานเก็บภาพประทับใจ **หมายเหตุ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ** 
จากน้ันกลับสูกลับสุโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารค่ํา 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  
นําทานเขาสูที่พัก EUPHRAT HOTEL NEMRUT 4* Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร - กําแพงเมือง -เมืองมารดิน  
05.00 น.  ทานชมความสวยงามของพระอาทิตย
ตกขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เปนไฮไลท
ที่สําคัญสวนหน่ึงของทริปน้ี  “ภูเขาเนมรุต เปน
สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแหงหนึ่งสําหรับการชม
พระอาทิตยขึ้น กับ พระอาทิตยตกดิน ” ในป ค.ศ. 
62 กษัตริยแอนติโอไดสรางสุสานโดยมีรูปปم�นของ
ตนเองขนาดใหญและสิงโตสองตัวนกอินทรีและเทพ
เจาของเปอเซียไวบนภูเขาหุบเขาเทพเจาแบงออกเปน 3 สวนหลักขอเรียงวาระเบียง 3 ดาน คือดาน
ทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝم�งตะวันตกและฝم�งตะวันออกประกอบดวยแถวของหินสลัก
เทพเจาขนาดใหญที่สลักจากเน้ือหินของภูเขา สวนระเบียงทางทิศเหนือไมมีรูปสลักเหมือนอีกสองฝم�ง 
คาดวาเปนที่ชุมนุมในชวงที่มีการประกอบพิธี ไมมีรองรอยของการสรางสิ่งอ่ืนใดในเขตบริเวณน้ีคือ
ระเบียงฝم�งตะวันตกระเบียงฝم�งตะวันออกอยูในสภาพดีกวาฝم�งตะวันตก รูปสลักหินสวนลําตัวยังน่ังอยูบน



 

 

 

บัลลังค ความสูง 8-10 เมตร แตสวนเศียรรวงลงมา แตถูกจับเรียงต้ังข้ึนเปนแถว ซึ่งสวนเศียรก็มีความ
สูง 2 เมตรรูปสลักหินทั้งหมดจากที่รวบรวมไวไดมี สิงโต นกอินทรี ซึ่งสัตว 2 ชนิดน้ีมีหนาที่คุมคองทุก
สิ่งบนหุบเขา รูปสลักหินกษัตริย Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต, เทพอารเมเนียน, สุ
ริยเทพอะพอลโลม เทพเฮอรคิวลิ ใหทานเก็บภาพประทับใจ**หมายเหตุ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ**  
จากน้ันกลับสูกลับสุโรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเชา  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูเมืองดิยาบาเคอร ซึ่งเปน
เมืองหลังทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศตุรกี 
ต้ังอยูริมแมน้ําไทกริส เปนเมืองใหญเปนอันดับ
สองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของอนาโตเลีย 
มีวัฒนธรรมพื้นบานที่มีเอกลักษณยังคง
บรรยากาศในยุคกลางไวไดครบถวน มีสินคา
พื้นเมืองที่ขึ้นช่ือ คือ เครื่องประดับ เคร่ืองเงิน 
ทองแดง เครื่องปم�นดินเผา ผาขนสัตวที่สําคัญ

ที่สุดนําทานชมกําแพงเมืองดิยาบาเคอร Diyabakir City Wall ทําดวยหินบะซอลทสีดํา มีความ
ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนกําแพงที่ยาวเปนอันดับสองของโลกรองจากกําแพงเมืองจีน โดย
กําแพงน้ีไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีที่สุดแหงหน่ึงของโลก กําแพงเมืองน้ีสรางลอมรอบเขตเมืองเกา
ไว โดยมีประตูทางเขา 4 ทาง มีหอคอย 82 หอคอย จากน้ันนําทานชมสะพาน Dicle  หรือ สะพาน
สิบโคง เปนสะพานที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรในDiyarbakırเหนือแมน้ํา Tigris สรางดวยหินภูเขา
ไฟสีดําสะพานมีความยาว 178 เมตร สรางเสร็จในป ค.ศ 1065 สมัยกอนใชสําหรับสัญจรไปมา
ระหวางเมืองปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นช่ือของเมืองน้ี  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหาร
ทองถิ่น 
 เดินทางสูเมืองมารดิน ต้ังอยูบนที่ราบเมโสโปเตเมีย ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศตุรกี เปนเมืองโบราณ
เกาแกที่สุดบนพื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดคน
โบราณสถานในเมืองน้ีมีขึ้นในป ค.ศ. 1920  พบวาซาก
เมืองมีอายุยอนไปถึง 4,000 ปกอนคริสตกาล อารย
ธรรมแรกที่พบในพื้นที่น้ี คืออารยธรรมสุบาเรียน (Subarians) เมื่อประมาณ 3,000 ปกอน
คริสตกาลและอารยธรรมอีลาไมต เมื่อประมาณ 2,230 ปกอนคริสตกาล ตามดวยบาบิโลเนียน,  ฮิต
ไทต, อัสซีเรียน,โรมัน และไบแซนไทน  มีสถาปตยกรรมสราง ดวยหินที่วางซอนตกแตงอยางเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว เปนเมืองท่ีเต็มไปดวยเสนหอยางแทจริงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามหลากหลาย



 

 

 

ชาติพันธุวิทยาสิ่งมหัศจรรยทางโบราณคดีและมรดกทางประวัติศาสตร นําทานสูจุดชมวิวพาโนรามา
ของเมืองมารดินใหทานเก็บภาพประทับใจจากน้ันนําทานชมสุเหราประจําเมืองมารดิน (Great 
Mosque of Mardin) เปนหน่ึงในมัสยิดเกาแกของเมือง สรางขึ้นในศตวรรษที่ 12โดยผูปกครองของ 
Artukid Turks โดยมีโดมและหอสูงยอดแหลมบนสุเหราใชเปนที่เรียกคนมาสวดมนตร แตเดิมมีสอง
ยอด แตไดถลมลงมาเมื่อหลายศตวรรษที่ผานมา อิสระใหทานเดินเลนถายรูปในยานเมืองเกา ซึ่งมี
ทิวทัศนที่สวยงามทิวเขาที่อยูเปนฉากหลังเสริมใหภาพสวยงามดั่งภาพวาด 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเขาสูที่พัก KAYA NINOVA Mardin 4*Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสู เมืองดาราหรือดารส Ancient City of Dara, 
Mesopotamia เดิมเคยเปนเมืองป�อมปราการตะวันออกที่
สําคัญทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียติดกับอาณาจักรยะหซิด 
(เปอรเซีย)ถือวามีความสําคัญของยุทธศาสตรสอยางยิ่งในความ
ขัดแยงของชาวโรมัน - เปอรเซียศตวรรษที่ 6 การรบที่มีช่ือเสียง
ของดาราที่เกิดขึน้ นําชมทานเมืองโบราณและอางเก็น้ําใตดินขนาดใหญสรางขึ้นในยุคค.ศ 530 อิสระ
ใหทานเก็บภาพประทับใจ  



 

 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานสูเมืองฮาซานคีฟ (Hasankeyf) เปนเมืองโบราณอายุ 
12,000 ป ที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําไทกรีส ประกาศใหเปนพื้นที่
อนุรักษของตุรกี เมื่อป ค.ศ. 1981 เดิมเมืองน้ีเคยเปนที่อยู
อาศัยของชาวอารเมเนียและอาหรับมากอน ตอนหลังก็เร่ิมมีชาว
เคิรดอพยพมาอยู เมืองน้ีมีป�อมปราการเกาต้ังอยูบนเนินเขาที่
สูงประมาณ 100 เมตรซึ่งสรางไวเพื่อใชเปนจุดสังเกตการณ
เสนทางการคาทางน้ําที่จะมีเรือสินคาผานไปมา ปจจุบันเมืองน้ี
เปนจุดชมวิวแมน้ําไทกริสทีส่วยงาม มองเห็นซากสะพานโบราณ
ช้ินหน่ึงท่ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1116 เพื่อใชสัญจรขามแมน้ํา
ไทกริสและข้ึนช่ือวาเปนสะพานที่ใหญที่สุดในยุคกลาง อิสระเดิน
เลนชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาดเล็กริมแมน้ําของชุมชน จากน้ัน
นําทานเดินทางสู Nemrut Crater Lake เปนทะเลสาบปลอง

ภูเขาไฟน้ําจืดของเมืองBitlis และยังเปน ทะเลสาบปลองภูเขาไฟที่ใหญเปนอันดับสองของโลก อิสระ
ใหทานเก็บภาพประทับใจ  
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเขาสูที่พัก THE CRATER HOTEL 5* HOTEL  
 
วันทีห่ก เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคามา-ปราสาทวาน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันเดินทางสูเมืองวาน Van ต้ังอยูทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี ไดรับฉายาวา “ไขมุกแหง
ตะวันออก” The Pearl of The East เน่ืองจากเปนเมืองท่ีมีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี 
ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในตุรกี นําทานสู เกาะอัคดามา 
(Akdamar Island) เกาะที่ใหญเปนอันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแหงน้ีมีพื้นที่
ประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตร โดยเกาะอยูหางจากชายฝم�งประมาณ 3 กิโลเมตร ทะเลสาบวาน ต้ังอยู
ที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกิดจากลําธารเล็ก ๆ ในเขตเทือกเขา
ใกลเคียงไหลมารวมกันจนกระทั่วกลายเปนทะเลสาบอันกวางใหญ ซึ่งภายในทะเลสาบ ประกอบไป
ดวยเกาะหลักๆ จํานวน 4 เกาะดวยกัน โดยทะเลสาบแหงน้ีถือวาเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในประเทศ
ตุรกี และเปนทะเลสาบที่อยูสูงที่สุดแหงหน่ึงในโลกอีกอิสระใหทาเก็บภาพประทับใจ   



 

 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหาร
ทองถิ่น 
นําทานสู House of Van Cats เมืองวานมี
ช่ือเสียงมากที่สุดอีกดานหน่ึงคือ แมว ซึ่งเปนพันธุที่มี
ขนฟูสีขาว และมีนัยนตาทั้งสองขางไมเหมือนกัน 
โดยที่ขางหน่ึงจะมีสีฟ�า และอีกขางหน่ึงมีสีเหลือง 
นับวาเปนเอกลักษณเฉพาะของที่เมืองวานเทาน้ัน ซึ่ง
มีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีไดมีกฎหมาย
กําหนดใหเปนสัตวสงวน ไมสามารถนําออกนอก

ประเทศเพื่อขยายพันธุได จากน้ันนําทานชมความสวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมืองใหม สราง
ขึ้นในสมัย Uratian เปนปราสาทที่ใหญที่สดุในแถบน้ี ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหราน มีช่ือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงวา The Saduri สรางโดยกษัตริย Saduri II ในระหวาง 764-735 กอนคริสตกาล  
ถูกคนพบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศิลาจารึกภาษาลิ่มของ Uratian  มีหองตาง ๆ ที่ลํ้ายุคจนนา
แปลกใจอีกหลายหอง เชน หอง Container  ใชเก็บขาว ขาวโพด และธัญพืช และน้ํา  ดานหนา
ปราสาทมีทะเลสาบวานเปนปราการธรรมชาติป�องกันการรุกรานจากศัตรู ดานลางของป�อมสรางดวย
หินบะซอลท ดานบนสรางดวยอิฐท่ีทําจากโคลนตากแหง กําแพงสรางภายหลังในยุคกลาง ดานบนของ
ปราสาทวานจะเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองวาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบที่ใหญที่สุดของ
ประเทศตุรกี  ไดแบบพาโนรามาสุดสายตา 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเขาสูที่พัก RONESANS LIFE HOTEL  5* Hotel หรือเทียบเทา 
วันทีเ่จ็ด เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมืองโดกุเบยาซิต ทางทิศตะวันออกสุดของ
ประเทศตุรกี เมืองน้ีถูกโอบดวยทิวเขา Mt. Ararat พื้นที่
ราบสวนใหญใชปลูกหญาหรือพืชผลไวสําหรับเปนอาหาร
สัตวในฤดูหนาว ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขาจะสรางบานที่
ทํามาจากดินเหนียว เพื่อเพิ่มความอบอุนในฤดูหนาว 
เมืองเบยาซิตไดถูกทําลายเสียหายอยางหนักในสงครามโลก
คร้ังที่ 1 และสงครามกูเอกราชตุรกี และในป 1930 มีการ
สรางเมืองใหมขึ้นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลวา East Beyazit ชมความสวยงามของ 
พระราชวังอิซฮาก พาชาร กลางเมืองเบยาซิตเกา สรางในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha 
นายพลแหงกองทัพเตอรกที่เขามาปกครองเบยาซิต ในป 1685 สวนที่เปนฮาเร็ม (Harem) สรางเสร็จ
ในสมัยของหลานปู�ที่ช่ือ Ishak Pasha ในป 1784 พระราชวังแหงน้ีสรางเหมือนคอมเพล็กซ มี



 

 

 

ความสําคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ในอิสตันบูล  มีช่ือเสียงที่สุดในยุค
น้ัน สรางอยูบนเนินเขา เปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญแหงสุดทายของอาณาจักรออตโตมัน และเปน
ตัวอยางของสถาปตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแหงหน่ึง ช้ันลาง
ของพระราชวังสรางอยูบนเนินเขาบนช้ันหินที่มีความแข็งแรง อีกสามดานของพระราชวังเปนหนาผาสูง 
มีเพียงดานทิศตะวันออกจะเปนที่ราบ เปนทางเขาออก มีหนามุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรางดวยดวยหินสี
แดงอมสม ไดมากจากภูเขาที่อยูในยานน้ี สรางโดยชางฝมือช้ันสูงมีการแกะสลักหินไวอยางสวยงาม 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมืองคารส ผานเทือกเขาอารารัท ซึ่งยอดเขา The great Ararat เปนภูเขาที่สูงท่ีสุดใน
ตุรกีดวยความสูง 5,137 เมตรจากระดับน้ําทะเลถือไดวาเปนหลังคาตุรกีก็วาได ยอดเขาอารารัทจะถูก
ปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป เทือกเขาน้ีชาวคริสเตียนเช่ือวาเปนที่ที่เรือโนอาห  (Noah’s Ark) เกย
อยูหลังเหตุการณน้ําทวมโลกครั้งใหญในคัมภีร Bible ของชาวยิวและคริสต ใน Old Testament 
เลม Book of Genesis และในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานของมุสลิม โดยตามตํานานเลาวาพระผูเปน
เจาของชาวยิวไดชวยเหลือโนอาร กับสมาชิกในครอบครัวอีก 7 คน และสัตวชนิดตาง ๆ อยางละ 1 คู 
จากเหตุการณน้ําทวมใหญที่คราชีวิตผูคนและสัตวทั้งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโนอารตอเรือยาว
ขนาด 137 เมตร แลวนําสัตวตาง ๆ ไวบนเรือ เมื่อเกิดน้ําทวม เรือโนอารก็ลอยอยูบนพื้นผิวน้ําเปน
เวลา 6 เดือน เมื่อน้ําลดเรือโนอารก็ลอยมาติดอยูบนเทือกเขา Ararat แหงน้ีทุกคนจึงปลอดภัยจากน้ํา
ทวมโลกในคร้ังน้ัน ระหวางทานจะไดเห็นความงามของเทือกเขาน้ี  
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาสูที่พัก WINTER CITY 4* Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันทีแ่ปด  Ani Site History- เมืองคารส -อิสตันบลู 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูเมืองเอนิชม Ani Site History เปนเมืองโบราณท่ีติดชายแดนอารมาเนีย เปนสวนหน่ึง

ของเมืองคารสอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักอารมาเนียยุคกลาง ปจจุบันคือประเทศ
อารมาเนีย เมืองเอนิต้ังอยูบนพื้นที่สามเหลี่ยมที่
มีแมน้ํา Arpacia อยูทางทิศตะวันออก เปน
พรมแดนธรรมชาติระหวางตุรกีและอารมาเนีย 
ทิศตะวันตกติดกับหมูบาน Tzaghkotzadzor 
เมืองเอนิไดถูกขนานนามวาเปน City of 1001 

Churches เน่ืองจากมีวัด โบสถ พระราชวัง ป�อมปราการมากมายที่สรางเรียงรายอยูบนเสนทาง
การคาโบราณ และเปนสิ่งปลูกสรางที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและศิลปะสูงสุดของโลกในยุค



 

 

 

น้ัน ในกลางปคริสตศตวรรษที่ 18 พวกชนเผาเคอรดิช (Kurdish) ไดเขามาปลนและฆาชาวเมือง จน
ชาวเมืองตองอพยพหนีทิ้งใหเมืองเอนิกลายเปนเมืองรางถึง 100 ป จนกระทั่งนักเดินทางชาวรัสเซียมา
พบเมืองน้ีและนําไปเขียนลงในหนังสือ จากน้ันจึงมีการกําหนดใหเมืองเอนิแหงน้ีเปนเมืองทองเที่ยวแหง
ใหม ป 1892 ปจจุบันไดรับการบันทึกใหเปนมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในป 2016  
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
15.30-18.05 น. เดินทางสูสนามบินอิสตันบูล เที่ยวบินที่ TK 2715 (บินภายในประเทศ) 
20.15 น.  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
วันทีเ่กา   อิสตันบูล - กรุงเทพ 
09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   
*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปน
หลัก****   
 
 
กําหนดการเดินทาง / อัตราคาบริการ  : ผูใหญ พักหองคูราคาตอทาน 
กําหนดการเดินทาง (มี.ค-พ.ย 63 )                      ราคา/ บาท  
มีนาคม 63 
21-29 มี.ค /28 มี.ค-05 เม.ย 63 

 
 
 
 
 
 
  
49,995.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 63 
4-12 เม.ย /6-14 เม.ย /11-19 เม.ย / 14-22 เม.ย / 
15-23 เม.ย /16-24 เม.ย / 18-26 เม.ย / 25 เม.ย-3 
พ.ค 63 
พฤษภาคม 63 
2-10 พ.ค /9-17 พ.ค /16-24  พ.ค 63 
23-31 พ.ค /30 พ.ค-7มิ.ย 63 
มิถุนายน 63 
6-14 มิ.ย / 13-21 มิ.ย /20-28 มิ.ย /27 มิ.ย-5ก.ค 
63 
กรกฎาคม 63 
4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 63 
สิงหาคม 63 
8-16ส.ค 63 



 

 

 

กันยายน 63 
12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 63 

 

ตุลาคม 63 
3-11 ต.ค /10-18 ต.ค /17-25 ต.ค 63 
24 ต.ค-1 พ.ย /31 ต.ค-8พ.ย 63 
พฤศจิกายน 63 
7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย 63 
พักเดี่ยวเพ่ิม 8,500.- 

ราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
 
หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีสําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอ
เก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,900 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.   คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินช้ันประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)+เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรกี 
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเที่ยวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่ไมไดระบุ
ไวในรายการ  
4.   คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  



 

 

 

5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.   คาทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น (90 USD/คน/ทริป)ชําระพรอมคา
ทัวรงวดสุดทาย 
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินิบาร และคาใชจายอ่ืนๆที่ไมไดระบุ
ในรายการ   
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทาน้ัน จึง

ไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะน้ันบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดไมถึง
จํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสดุวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ   
4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธเขา
เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีน้ําเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติในการ
ทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 



 

 

 

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ 
ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การ
เจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตรา คาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา ตามสถานการณดังกลาว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
9. สําหรับที่น่ัง Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดี
มาก และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีเครื่องบินเกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน 
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดาน
สุขภาพ และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลา
เช็คอินเทาน้ัน และมีคาใชจายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บ 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   

  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน 
แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเด่ียวกรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม)   

  กรณีเดินทางเปนต๋ัวกรุป หากออกต๋ัวแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวัน
เดินทางได  

  กระเป�าเดินทางเพ่ือโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเป�าถือข้ึนเครื่อง 
(Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ 

การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล อุบัติเหตุ 
ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด  

2. เน่ืองจากการทองเทีย่วน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไม
สามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีท่ีทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัด
ให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไม
คืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเน่ืองจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  



 

 

 

4. ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่
จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดย
ปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 
3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม
ซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการหรือ อาจไมสามารถจัด
หองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ันในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ( 
TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบินเชนมีดพับกรรไกรตัดเล็บทกุ
ขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลช่ันน้ําหอมยาสีฟนเจลสเปรยและเหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจ
อยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือข้ึนเคร่ืองไดไมเกิน 10 ช้ินในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. 
แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการ
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนํา
ขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งข้ึนกับแตละสายการบิน) การ
เรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก น้ําหนักกระเป�า
เดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ือง
ไดตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5น้ิว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ใน
บางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตราฐานไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกินกระเป�าและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไม
เหมาะกับการเปนกระเป�าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry)  


