
 

 

รหัสทัวร SST1903678 
ทัวรตุรกี AMAZING TURKEY ANATOLIA 9 วัน 6 คืน (TK) 
สัมผัสดินแดนแหงอารยะธรรมอนาโตเลีย ตุรกีตะวันออก 
เจาะลึกประวัติศาสตร โบราณสถานและวัฒนธรรมอันเกาแกมากกวา 3,500ป 
ชมงามของภูมิศาตรตุรกีตะวันออกที่แตกตางหลากหลาย 
บินตรงพรอมบินภาย 2 เที่ยวบิน 
 

 
 

กาซิแอนเทป-ซานลิอุรฟา-เนมรุต-มารดิน 
-ดิยาบาเคอร-วาน-โดกุเบยาซิต-คารส 

 
 

ราคา 49,995.- 
เดินทาง มี.ค-พ.ย 2563 



 

 

 



 

 

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

ประเทศสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางทําผานขั้นตอนการตรวจคนออก
นอกประเทศ  

09.25 น.  ออกเดินทางสู นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที ่ยวบิน TK 59 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัว
ทุกที่น่ัง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางคํ่าและอาหารเชาระหวางเท่ียวบินสู
นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

15.50 น  ถึงสนามบินอิสตันบูล Transit สูเมืองกาซิแอนเทป 
17.10 น. ออกเดินทางสูเมืองกาซิแอนเทป โดยเท่ียวบิน TK 2226 (บินภายในประเทศ) 
19.00 น. ถึงสนามบินเมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ไดชื่อวาเปนเมืองที่เกาแกที่สุดในโลก 

เปนศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงใตและภาคตะวันออก
ของตุรก ีและเปนแหลงผลิตถั่วพิตาชโิอไดมากที่สุดในตุรก ี
นําทานเขาสูที่พัก HOLIDAY INN GAZIANTEP 4* Hotel หรือเทียบเทา 

วันที่สอง กาซิแอนเทป -พิพิธภัณฑซุกมาโมเสก– ตลาดพ้ืนเมือง - เมืองฮารราน -ซานลิ
อุรฟา-ถํ้าอับราฮัม  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมพิพิธภัณฑซุกมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึ่งจัดแสดงชิ้นงานโมเสกที่

สวยงามอยางสมบูรณแบบและมีชื่อเสียงโดง
ดังไปทั่วโลก คือภาพชื่อ ยิปซี ความนาสนใจ
กับผลงานยิปซีคือ เมื่อสบตาสาวยิปซีเธอจะ
มองตามเราไปตลอดไมวาเราจะเคลื่อนไหวไป
ในทิศใด ถือวาเปนความมหัศจรรยทางดาน
ศิลปะโบราณที่เปนแบบอยางใหงานศิลปะ
สมัยใหม ปจจุบันพิพิธภัณฑซุกมาโมเสกแหงนี้เปนพิพิธภัณฑโมเสกที่สําคัญและ
ใหญที่สุดในโลก 

จากนั้นนําทานสูยานตลาดขายสินคาพื้นเมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ 
Copper Bazaar ตลาดแหงนี้มีสิ ้นคาพื้นเมืองขึ้นชื ่อโดยเฉพาะที่โดดเดนคือ 



 

 

ภาชนะตาง ๆ ที่ทํามาจากดีบุก ทองแดง เครื่องเงิน แลวนํามาแกะสลักลวดลาย 
ยอนยุคกับ “Han” ที่พักแรมของกองคาราวานคาขายในเสนทางสายไหมตั้งแต
โบราณสินคาที่นี่สวนใหญจะผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ และสงออกสูประเทศที่
อยูในกลุมตะวันออกกลาง อิสระใหทานเลือกซื้อส้ินคาพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย   

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมืองฮารราน Harrann เมืองโบราณที่มีความสําคัญดานประวัติศาสตร เปนดินแดน

ของแอสซีเรียน เปนศูนยกลางการคาขาย วัฒนธรรม
และศาสนา เมืองนี้ไดถูกบันทึกไวในคัมภีรไบเบิลวา 
เปนเมืองที่อับราอัมไดมาอาศัยอยู และบิดาคือเทราห
ก็ไดเสียชีวิตที ่เมืองฮารานแหงนี ้ กอนที ่เขาจะออก
เดินทางสู เมืองคานะอัน (Canaan)  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
และ  ศาสดาทั้งสาม คือ โมเสส เจซัส และ โมฮัมหมัด 
ก็ไดเคยมาพักอาศัยที่เมืองนี้ดวย ชมบานแบบรวงผึ่ง 

Beehive Village ที่ถูกสรางขึ้นอยูทามกลางพื้นที่ราบและมีอากาศรอนจัดใน
หนารอนหนาว การออกแบบบานคลายกับรวงผึ้งก็เพื่อเปนการระบายอากาศ 
จากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองเนมรุต 

 
นําทานเดินทางสูเมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa เมืองเกากวา 1,200 ป กอนคริสตกาล เปน

เมืองแรกที่ใหอิสระแกประชากรในการเลือกนับถือศาสนา โดยวิหารของแตละ
ศาสนาแหงหนึ่งๆจะถูกแปรเปลี่ยนไปตามการนับถือไปตามยุคสมัย ตั้งแตยูดาห 
คริศต และเปนสุเหราตามความนับถือของประชากรในปจจุบันในอดีตเมืองซานลิ
อุรฟา ถูกปกครองมาหลายอาณาจักร และสุดทายปกครองดวยอาณาจักรไบเซน

ไทล   (Byzantines) จ ึ งท ํ า ให  ม ี วัฒนธรรมที่
หลากหลาย ม ีสถาป ตยกรรมเป นเอกลักษณ
เฉพาะตัว ศาสนาคริสตและอิสลามถือวา เมืองซานลิ
อุรฟา เปนเมืองสําคัญทางศาสนา เปนอันดับ 4 รอง
มาจาก เมกกะ เมดินา และเยรูซาเลม ตามบันทึกใน
คัมภีรไบเบิล Bible และกุรอาน Qur'an นําทานชม
ถํ้าอับราฮัม ตามความเชื่อของชาวมุสลิม กลาวไว



 

 

วา ถํ้าแหงน้ีเปนที่ท่ีอับราฮัม (นบี อิบรอฮีม) ไดอาศัยอยูต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 
ป โดยพระเจาไดเนรมิตใหนํ้านมที่ใชดื่มกินสําหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลาย
นิ้วของอับราฮัมเอง เมื่ออับราฮัมเติบใหญเปนบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเปน
อยางมาก และเปนบุคคลที่เชื่อมั่นในพระองคอัลเลาะห เพียงองคเดียวเทานั้น ใน
ยุคนั้นกษัตริยเนมรุตโกรธแคนที ่อับราฮัมไดเขามาทําลายรูปป นศักดิ�م ์สิทธิ ์ที่
กษัตริยเนมรุตนับถึง จึงไดมีบัญชาใหจับอับราฮัมมาทําการประหารชีวิต โดยการ
ยิงลงมาจากเสาคูดานบนของปราสาทอุรฟา ใหยิงลงมาที่ดานลางที่จุดไฟเตรียมไว
สําหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะใหอับราฮัมเสียชีวิตในกองไฟที่รอนแรง แตพระเจา
ไดเนรมิตใหเปลวไฟที่ลุกโชตชวงเหลานั้นไดกลายเปนนํ้าและทอนฟนไดกลายเปน
ปลา บริเวณนี้จึงกลายเปนสระนํ้าศักดิ์สิทธิ์ เปนที่อยูอาศัยของปลาคารป และปลา
เทรา โดยมีความเชื่อกันวาถาใครไดเห็นปลาเผือกในสระนํ้านี้จะไดเปนผูที่ไดขึ้น
สวรรค  

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 มีชื่อเสียงอยางมากในเรื่องรูปสลักขนาดใหญที่สรางในศตวรรษที่ 1 กอน
คริสตกาลเดิม ภูเขาลูกนี้เปนภูเขาไฟมากอนและเปนที่ตั้งของสุสานกษัตริยแหง
อาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ไดขึ้นทะเบียนให
สถานที่แหงนี้เปนมรดกโลก ในป 1987 ระหวางเดินทางนําทานชมสะพานเซ
เวอรัน สรางประมาณป ค.ศ.200 เพื่อ
ถวายจักรพรรดิ  Septimius Severus 
เปนสะพานโรมันที่สรางดวยหินทั้งหมด 92 
กอนๆ ละประมาณ 10 ตัน เปนสะพานที่
สรางโดยชาวโรมันที่อาจจะมีขนาดใหญเปน
อันดับสอง ยาว 120 เมตร กวาง 7 เมตร 
ปจจุบันยังคงอยูสมบูรณแบบ จากนั้นชมเมืองโบราณอารเซเมีย ซึ่งเดิมรูจักใน



 

 

นามของป�อมปราการ สรางเพื่อป�องกันไมใหใครเขามารุกรานที่อยูอาศัยภายใน
อุโมงค บริเวณน้ีเคยไดรับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรมหาราช ผูโดงดัง กรีฑา
ทัพจากกรีซผานเมืองตางๆมาเร่ือยจนถึงเอเชียกลาง หลังจากพระองคสิ้นพระชนม
ดินแดนที่พระองคเคยรวบรวมไวก็แตกออกเปนเมืองตางๆ แลวก็ปกครองตนเอง 
รวมถึงอาณาจักรโคมานายาแหงนี้ วัฒนธรรมของโคมานายา เปนอารยธรรมแบบ
กรีกผสมรวมเขากับความเชื่อของคนพื้นเมือง โคมานายาเปนเอกเทศอยู 200 ป 
กอนจะถูกรวบรวมเขากับจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา นําทานชมสุสานคาราคูซ 
สุสานของราชินี Isias และเจาหญิง Antiochis และ Aka I แหงโคมายานา สราง
ในชวงป 30-20 กอนคริสตกาล โดยกษัตริยคนที่สองแหงโคมายานา โดยคําวา 
Karakus มีความหมายวา นกสีดํา โดยชื่อน้ีไดมาจาก นกอินทรียที่อยูดานบนของ
เสาและรูปสลักกษัตริยแหงโคมายานา  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

 
ทานชมความสวยงามของพระอาทิตยตกดินที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เปนไฮไลทที่

สําคัญสวนหน่ึงของทริปน้ี  “ภูเขาเนมรุต เปนสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกแหงหนึ่ง
สําหรับการชมพระอาทิตยขึ ้น กับ พระอาทิตยตกดิน ” ใหทานเก็บภาพ
ประทับใจ **หมายเหตุ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ** จากนั้นกลับสูกลับสุโรงแรมที่พัก 
เพ่ือรับประทานอาหารคํ่า 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก  



 

 

นําทานเขาสูท่ีพัก EUPHRAT HOTEL NEMRUT 4* Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร - กําแพงเมือง -เมืองมารดิน  
05.00 น.  ทานชมความสวยงามของพระอาทิตยตกขึ้นที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) 

เปนไฮไลทที่สําคัญสวนหนึ่งของทริปนี้  “ภูเขาเนมรุต เปนสถานที่ที่สวยที่สุดใน
โลกแห งหน ึ่งส ําหรับการชมพระ
อาทิตยขึ ้น กับ พระอาทิตยตกดิน ” 
ในป ค.ศ. 62 กษัตริยแอนติโอไดสราง
สุสานโดยมีรูปปم�นของตนเองขนาดใหญ
และสิงโตสองตัวนกอินทร ีและเทพ
เจาของเปอเซียไวบนภูเขาหุบเขาเทพ
เจาแบงออกเปน 3 สวนหลักขอเรียงวาระเบียง 3 ดาน คือดานทิศเหนือ ตะวันออก 
และตะวันตก ระเบียงฝم�งตะวันตกและฝم�งตะวันออกประกอบดวยแถวของหินสลัก
เทพเจาขนาดใหญที่สลักจากเน้ือหินของภูเขา สวนระเบียงทางทิศเหนือไมมีรูปสลัก
เหมือนอีกสองฝم�ง คาดวาเปนที่ชุมนุมในชวงที่มีการประกอบพิธี ไมมีรองรอยของ
การสรางสิ่งอื่นใดในเขตบริเวณนี้คือระเบียงฝم�งตะวันตกระเบียงฝم�งตะวันออกอยูใน
สภาพดีกวาฝم�งตะวันตก รูปสลักหินสวนลําตัวยังนั่งอยูบนบัลลังค ความสูง 8-10 
เมตร แตสวนเศียรรวงลงมา แตถูกจับเรียงตั้งขึ้นเปนแถว ซึ่งสวนเศียรก็มีความสูง 
2 เมตรรูปสลักหินทั้งหมดจากที่รวบรวมไวไดมี สิงโต นกอินทรี ซึ่งสัตว 2 ชนิดนี้มี
หนาที่คุมคองทุกสิ่งบนหุบเขา รูปสลักหินกษัตริย Antiochos I, เทพีโคมายานา, 
ซุส-อารามาสต, เทพอารเมเนียน, สุริยเทพอะพอลโลม เทพเฮอรคิวลิ ใหทานเก็บ
ภาพประทับใจ**หมายเหตุ ขึ ้นอยู กับสภาพอากาศ**  จากนั้นกลับสู กลับสุ
โรงแรมที่พัก เพ่ือรับประทานอาหารเชา  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองดิยาบาเคอร ซึ ่งเปน
เมืองหลังทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศตุรกี 
ตั้งอยูริมแมนํ้าไทกริส เปนเมืองใหญเปนอันดับ
สองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตของอนาโตเลีย 
มีวัฒนธรรมพ ื ้นบ  านท ี ่ม ี เอกลักษณ ยั งคง
บรรยากาศในยุคกลางไวไดครบถวน มีสินคา
พื้นเมืองที่ขึ ้นชื่อ คือ เครื่องประดับ เครื่องเงิน 

ทองแดง เครื่องปم�นดินเผา ผาขนสัตวที่สําคัญที่สุดนําทานชมกําแพงเมืองดิยาบา
เคอร Diyabakir City Wall ทําดวยหินบะซอลทสีดํา มีความยาวประมาณ 5.5 
กิโลเมตร ซึ่งเปนกําแพงที่ยาวเปนอันดับสองของโลกรองจากกําแพงเมืองจีน โดย
กําแพงนี้ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก กําแพงเมืองนี้สราง
ลอมรอบเขตเมืองเกาไว โดยมีประตูทางเขา 4 ทาง มีหอคอย 82 หอคอย จากน้ัน
นําทานชมสะพาน Dicle  หรือ สะพานสิบโคง เปนสะพานที ่มีคุณคาทาง
ประวัติศาสตรในDiyarbakırเหนือแมน้ํา Tigris สรางดวยหินภูเขาไฟสีดําสะพาน
มีความยาว 178 เมตร สรางเสร็จในป ค.ศ 1065 สมัยกอนใชสําหรับสัญจรไปมา
ระหวางเมืองปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีขึ้นชื่อของเมืองน้ี  

เที่ยง บริการอาหารเท ี่ยง ณ ภัตตาคาร 
อาหารทองถิ่น 

 เดินทางสูเมืองมารดิน ตั้งอยูบนที่ราบเมโสโปเตเมีย 
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ
ตุรกี เปนเมืองโบราณเกาแกที ่สุดบน
พื้นที่เมโสโปเตเมียตอนบน การขุดคน
โบราณสถานในเมืองนี ้มีขึ ้นในป ค.ศ. 
1920  พบวาซากเมืองมีอายยุอนไปถึง 4,000 ปกอนคริสตกาล อารยธรรมแรกที่
พบในพื้นที่น้ี คืออารยธรรมสุบาเรียน (Subarians) เมื่อประมาณ 3,000 ปกอน
คริสตกาลและอารยธรรมอีลาไมต เมื่อประมาณ 2,230 ปกอนคริสตกาล ตาม
ดวยบาบิโลเนียน,  ฮิตไทต, อัสซีเรียน,โรมัน และไบแซนไทน  มีสถาปตยกรรม
สราง ดวยหินที่วางซอนตกแตงอยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เปนเมืองที่เต็มไป
ดวยเสนหอยางแทจริงดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามหลากหลายชาติพันธุวิทยาสิ่ง



 

 

มหัศจรรยทางโบราณคดีและมรดกทางประวัติศาสตร นําทานสูจุดชมวิวพาโนรา
มาของเมืองมารดินใหทานเก็บภาพประทับใจจากนั้นนําทานชมสุเหราประจํา
เมือง  (Great Mosque of Mardin) เปนหนึ่งในมัสยิดเกาแกของเมือง สราง
ขึ้นในศตวรรษที่ 12โดยผูปกครองของ Artukid Turks โดยมีโดมและหอสูงยอด
แหลมบนสุเหราใชเปนที่เรียกคนมาสวดมนตร แตเดิมมีสองยอด แตไดถลมลงมา
เมื่อหลายศตวรรษที่ผานมา อิสระใหทานเดินเลนถายรูปในยานเมืองเกา ซึ ่งมี
ทิวทัศนที่สวยงามทิวเขาที่อยูเปนฉากหลังเสริมใหภาพสวยงามดั่งภาพวาด 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 

นําทานเขาสูท่ีพัก KAYA NINOVA Mardin 4*Hotel หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสู เมืองดาราหรือดารส Ancient City of Dara, 

Mesopotamia เ ดิ ม เ ค ย เป  น เ ม ื อ งป � อม
ปราการตะวันออกที่สําคัญทางตอนเหนือของ
เม โส โป เต เม ี ยติ ดกั บอาณาจั กรยะห  ซิ ด 
(เปอรเซีย)ถือวามีความสําคัญของยุทธศาสตรสอยางยิ่งในความขัดแยงของชาว
โรมัน - เปอรเซียศตวรรษที่ 6 การรบที่มีชื่อเสียงของดาราที่เกิดขึ้น นําชมทาน
เมืองโบราณและอางเก็นํ้าใตดินขนาดใหญสรางขึ้นในยุคค.ศ 530 อิสระใหทาน
เก็บภาพประทับใจ  



 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานสูเมืองฮาซานคีฟ (Hasankeyf) เปนเมืองโบราณ
อายุ 12,000 ป ท่ีตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําไทกรีส ประกาศใหเปน
พื้นที่อนุรักษของตุรกี เมื่อป ค.ศ. 1981 เดิมเมืองนี้เคยเปน
ที่อยูอาศัยของชาวอารเมเนียและอาหรับมากอน ตอนหลังก็
เริ่มมีชาวเคิรดอพยพมาอยู เมืองนี้มีป�อมปราการเกาตั้งอยู
บนเนินเขาที่สูงประมาณ 100 เมตรซึ่งสรางไวเพื่อใชเปนจุด
สังเกตการณเสนทางการคาทางน้ําที่จะมีเรือสินคาผานไปมา 
ปจจุบันเมืองน้ีเปนจุดชมวิวแมนํ้าไทกริสที่สวยงาม มองเห็น
ซากสะพานโบราณชิ้นหนึ่งที่สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1116 เพื่อ
ใชสัญจรขามแมนํ้าไทกริสและขึ้นชื่อวาเปนสะพานที่ใหญ
ที่สุดในยุคกลาง อิสระเดินเลนชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาด

เล็กริมแมนํ้าของชุมชน จากนั้นนําทานเดินทางสู Nemrut Crater Lake เปน
ทะเลสาบปลองภูเขาไฟน้ําจืดของเมืองBitlis และยังเปน ทะเลสาบปลองภูเขาไฟที่
ใหญเปนอันดับสองของโลก อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจ  

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเขาสูท่ีพัก THE CRATER HOTEL 5* HOTEL  
 
วันที่หก เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคามา-ปราสาทวาน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสูเมืองวาน Van ตั ้งอยู ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรกี ไดรับฉายาวา 

“ไขมุกแหงตะวันออก” The Pearl of The East เนื่องจากเปนเมืองที ่มีภูมิ
ประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเปนทะเลสาบที่ใหญ
ที่สุดในตุรกี นําทานสู  เกาะอัคดามา (Akdamar Island) เกาะที ่ใหญเปน
อันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแหงนี้มีพื้นที่ประมาณ 0.7 ตาราง
กิโลเมตร โดยเกาะอยูหางจากชายฝم�งประมาณ 3 กิโลเมตร ทะเลสาบวาน ตั้งอยูที่
ความสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 1,650 เมตร ทะเลสาบเกิดจากลําธารเล็ก ๆ 
ในเขตเทือกเขาใกลเคียงไหลมารวมกันจนกระทั่วกลายเปนทะเลสาบอันกวางใหญ 



 

 

ซึ ่งภายในทะเลสาบ ประกอบไปดวยเกาะหลักๆ จํานวน 4 เกาะดวยกัน โดย
ทะเลสาบแหงนี้ถือวาเปนทะเลสาบที่ใหญที่สุดในประเทศตุรกี และเปนทะเลสาบที่
อยูสูงที่สุดแหงหน่ึงในโลกอีกอิสระใหทาเก็บภาพประทับใจ   

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานสู House of Van Cats เมืองวานมี
ชื่อเสียงมากที่สุดอีกดานหนึ่งคือ แมว ซึ่งเปน
พันธุที่มีขนฟูสีขาว และมีนัยนตาทั้งสองขางไม
เหมือนกัน โดยที่ขางหนึ่งจะมีสีฟ�า และอีกขาง
หนึ่งมีสีเหลือง นับวาเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ที ่เม ืองวานเทานั ้น ซึ ่งมีที ่เด ียวในโลก ทาง
รัฐบาลตุรกีไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนสัตว

สงวน ไมสามารถนําออกนอกประเทศเพื่อขยายพันธุได จากนั้นนําทานชมความ
สวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมืองใหม สรางขึ ้นในสมัย Uratian เปน
ปราสาทที่ใหญที่สุดในแถบนี้ ซึ่งรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหราน มีชื่อเรียกอีก
ชื่อหน่ึงวา The Saduri สรางโดยกษัตริย Saduri II ในระหวาง 764-735 กอน
คริสตกาล  ถูกคนพบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที ่มีศิลาจารึกภาษาลิ ่มของ 
Uratian  มีหองตาง ๆ ที่ลํ้ายุคจนนาแปลกใจอีกหลายหอง เชน หอง Container  
ใชเก็บขาว ขาวโพด และธัญพืช และนํ้า  ดานหนาปราสาทมีทะเลสาบวานเปน
ปราการธรรมชาติป�องกันการรุกรานจากศัตรู ดานลางของป�อมสรางดวยหินบะ
ซอลท ดานบนสรางดวยอิฐที่ทําจากโคลนตากแหง กําแพงสรางภายหลังในยุค
กลาง ดานบนของปราสาทวานจะเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองวาน  มองเห็น
ทะเลสาบวานทะเลสาบที่ใหญที่สุดของประเทศตุรกี  ไดแบบพาโนรามาสุดสายตา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานเขาสูท่ีพัก RONESANS LIFE HOTEL  5* Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

เดินทางสูเมืองโดกุเบยาซิต ทางทิศตะวันออกสุดของ
ประเทศตุรกี เมืองนี้ถูกโอบดวยทิวเขา Mt. 
Ararat พื ้นที ่ราบสวนใหญใชปลูกหญา
หรือพืชผลไวสําหรับเปนอาหารสัตวในฤดู
หนาว ผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ภูเขาจะสราง
บานที่ทํามาจากดินเหนียว เพื่อเพิ่มความ
อบอุนในฤดูหนาว เมืองเบยาซิตไดถูกทําลายเสียหายอยางหนักในสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 และสงครามกูเอกราชตุรกี และในป 1930 มีการสรางเมืองใหมขึ้นมาคือเมอืง 
Dogubeyazit แปลวา East Beyazit ชมความสวยงามของ พระราชวังอิ
ซฮาก พาชาร กลางเมืองเบยาซิตเกา สรางในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi 
Pasha นายพลแหงกองทัพเตอรกที่เขามาปกครองเบยาซิต ในป 1685 สวนที่
เปนฮาเร็ม (Harem) สรางเสร็จในสมัยของหลานปู�ที ่ชื ่อ Ishak Pasha ในป 
1784 พระราชวังแหงนี้สรางเหมือนคอมเพล็กซ มีความสําคัญรองลงมาจาก
พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ในอิสตันบูล  มีชื่อเสียงที่สุดในยุคน้ัน 
สรางอยูบนเนินเขา เปนสิ่งปลูกสรางขนาดใหญแหงสุดทายของอาณาจักรออตโต
มัน และเปนตัวอยางของสถาปตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษที่ 18 ที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ชั้นลางของพระราชวังสรางอยูบนเนินเขาบนชั้นหินที่มี
ความแข็งแรง อีกสามดานของพระราชวังเปนหนาผาสูง มีเพียงดานทิศตะวันออก
จะเปนที่ราบ เปนทางเขาออก มีหนามุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรางดวยดวยหินสีแดง
อมสม ไดมากจากภูเขาที่อยูในยานนี้ สรางโดยชางฝมือชั้นสูงมีการแกะสลักหินไว
อยางสวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
เดินทางสูเมืองคารส ผานเทือกเขาอารารัท ซึ่งยอดเขา The great Ararat เปนภูเขาที่สูง

ที่สุดในตุรกีดวยความสูง 5,137 เมตรจากระดับนํ้าทะเลถือไดวาเปนหลังคาตุรกกี็
วาได ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะตลอดทั้งป เทือกเขานี้ชาวคริส
เตียนเชื่อวาเปนที่ที่เรือโนอาห  (Noah’s Ark) เกยอยูหลังเหตุการณนํ้าทวมโลก
ครั้งใหญในคัมภีร Bible ของชาวยิวและคริสต ใน Old Testament เลม Book 
of Genesis และในพระมหาคัมภีรอัลกุรอานของมุสลิม โดยตามตํานานเลาวา
พระผูเปนเจาของชาวยิวไดชวยเหลือโนอาร กับสมาชิกในครอบครัวอีก 7 คน และ



 

 

สัตวชนิดตาง ๆ อยางละ 1 คู จากเหตุการณนํ้าทวมใหญที่คราชีวิตผูคนและสัตว
ทั้งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโนอารตอเรือยาวขนาด 137 เมตร แลวนําสัตว
ตาง ๆ ไวบนเรือ เมื่อเกิดน้ําทวม เรือโนอารก็ลอยอยูบนพื้นผิวน้ําเปนเวลา 6 เดือน 
เมื่อนํ้าลดเรือโนอารก็ลอยมาติดอยูบนเทือกเขา Ararat แหงนี้ทุกคนจึงปลอดภัย
จากน้ําทวมโลกในครั้งน้ัน ระหวางทานจะไดเห็นความงามของเทือกเขาน้ี  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเขาสูท่ีพัก WINTER CITY 4* Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่แปด  Ani Site History- เมืองคารส -อิสตันบลู 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานสูเมืองเอนิชม Ani Site History เปนเมืองโบราณที่ติดชายแดนอารมาเนีย เปนสวน

หน่ึงของเมืองคารสอดีตเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักอาร มาเน ียย ุคกลาง ป จจ ุบันคือ
ประเทศอารมาเนีย เมืองเอนิตั้งอยูบนพื ้นที่
สามเหลี ่ยมที ่มีแมนํ ้า Arpacia อยู ทางทิศ
ตะวันออก เปนพรมแดนธรรมชาติระหวางตุรกี
และอารมาเนีย ทิศตะวันตกติดกับหมู บาน 

Tzaghkotzadzor เมืองเอนิไดถูกขนานนามวาเปน City of 1001 Churches 
เนื่องจากมีวัด โบสถ พระราชวัง ป�อมปราการมากมายที่สรางเรียงรายอยู บน
เสนทางการคาโบราณ และเปนสิ่งปลูกสรางที่มีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และศิลปะสูงสุดของโลกในยุคนั้น ในกลางปคริสตศตวรรษที ่ 18 พวกชนเผา
เคอรดิช (Kurdish) ไดเขามาปลนและฆาชาวเมือง จนชาวเมืองตองอพยพหนีทิ้ง
ใหเมืองเอนิกลายเปนเมืองรางถึง 100 ป จนกระทั่งนักเดินทางชาวรัสเซียมาพบ
เมืองนี้และนําไปเขียนลงในหนังสือ จากนั้นจึงมีการกําหนดใหเมืองเอนิแหงนี้เปน
เมืองทองเที ่ยวแหงใหม 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 โดยเท่ียวบินที่ TK 68 (ใชเวลาบินประมาณ 9 ช่ัวโมง) 
 



 

 

วันที่เกา   อิสตันบูล - กรุงเทพ 
09.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ   

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนของลกูคา

เปนหลัก****   
 
 
 

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 
พักเด่ียวเพ่ิม 8,500.- 

ราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถสะสมไมลได 
หมายเหตุ  

1.  ราคานี้สําหรับผูโดยสาร 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัท
ฯ ขอเก็บคาทัวรเพ่ิม  ทานละ 3,900 บาท  
2.  ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษแลว 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม   
1.   คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เท่ียวบนิชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ)+เที่ยวบิน
ภายในประเทศ 2 เที่ยว 
2.    คาภาษีสนามบิน, คาภาษีน้ํามัน, คาประกันภัยทางอากาศ, คาภาษีประเทศตุรก ี
3.    คาพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง ระหวางนําเท่ียวพรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง     
4.    คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
5.    คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ , น้ําด่ืมวันละ 1 ขวด  
6.    คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ    
7.    คาบริการนําทัวรโดยมคัคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรผูมีประสบการณ    
8.    คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท   

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1.   คาจัดทําหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตาง ๆ เชน ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% ฯลฯ  
3.   คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ และที่
ไมไดระบุไวในรายการ  
4.   คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  



 

 

5.   คายกขนกระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ทาน  
6.   คาทิปพนักงานขบัรถ-ทิปหัวหนาทัวร-ทิปไกดทองถิ่น (90 USD/คน/ทริป)ชําระ
พรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
7.   คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด, โทรศัพท-แฟกซ, เครื่องด่ืมมินบิาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ี
ไมไดระบุในรายการ   
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%  
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําทานละ 20,000 บาท  สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทาง 30 

วัน  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋ว

เทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับ
ทาน 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิาร และเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บรษิัทฯของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

หมายเหตุ  
1.   การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป

ไดไมถึงจํานวนอยางนอย   
15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ



 

 

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ   

4. บริษัทจะไมรับผิดชอบ หรือ คืนเงินคาทัวร ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธในการใหวีซา หรือ ปฏิเสธ
เขาเมือง ในทุกกรณี   

5. ในกรณีที่ทานผูโดยสารตองการใชพาสปอรตเลมสีนํ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆในการที่ทานอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเขาเมือง เพราะโดยปกติใน
การทองเที่ยวจะใชเลมสีเลือดหมู 

6. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญ-หาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ  

7. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตรา คานํ ้ามัน หรือ คาเงินแลกเปลี ่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ ์ที ่จะปรับราคา ตาม
สถานการณดังกลาว 

8. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี 

9. สําหรับที ่นั ่ง Long Leg โดยปกติอยู บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ที ่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางการแข็งแรง สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดในระดับดีมาก และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิด
เหตุการณฉุกเฉิน หรือมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักของประตูประมาณ 
20 กิโลกรัม) และไมใชผูที่มีปญหาดานสุขภาพ และอํานาจในการใหที่น่ัง Long Leg ขึ้นอยู
กับทางเจาหนาที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทานั้น และมีคาใชจายเพิ่มเติม
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ 

 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ   
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 

3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน 2 หอง (ทานที่พักเดี่ยวกรุณาชําระคาพักเดี่ยว
เพ่ิม)   



 

 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยน
วันเดินทางได  

 กระเป�าเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเป�าถือขึ้น
เคร่ือง (Hand carry) นํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก.  

หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 

อาทิ การลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจราจล 
อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ี จะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวให
ไดมากที่สุด  

2. เนื่องจากการทองเที่ยวน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบริการที่
ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง  

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และ
จะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง  

4. ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

โรงแรมและหอง  
หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (TWN/DBL) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพัก

แบบ 3 ทาน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของ
หองพักของแตละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกตางกันซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่
ตองการหรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้นในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 
3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธÍิ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 



 

 

กระเป�าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน  
กรุณางดนําของมีคมทุกชนิด ใสในกระเป�าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเชนมีดพับกรรไกร

ตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเปนตนกรุณาใส ในกระเป�าเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ ้นบน
เครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เปนลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นนํ้าหอมยาสีฟนเจลสเปรยและ
เหลาเปนตนจะถูกทําการตรวจอยางละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 
ชิ้นในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ( ICAO )  
หากทานซื่อสินคาปลอดภาษีจากสนามบินจะตองปดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึง
สามารถนําขึ้นเครื่องไดและหามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด  

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  
สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบินคือ 20 

กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสาย
การบิน) การเรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิÍของสายการบินที่ทานไมอาจปฎิเสธไดหาก 
นํ้าหนักกระเป�าเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบิน
อนุญาตใหนําขึ้นเครื่องไดตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวาง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 
21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศนําหนัก
ของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตราฐานไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกินกระเป�าและ
สัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะกับการเปนกระเป�าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand 
carry)  


