
 

 

AMAZING TURKEY ANATOLIA  

ทวัรต์รุกตีะวนัออกอนาโตเลยี 9วนั6คนื 
บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 

ตรุกเีสน้ทางใหม ่ 

สมัผสัดนิแดนแหง่อารยะธรรมอนาโตเลยี ตรุกตีะวนัออก เจาะลกึประวตัศิาสตร ์

โบราณสถานและวฒันธรรมอนัเกา่แกม่ากกวา่ 3,500ปี  ชมงามของภมูศิาตรต์รุกี

ตะวนัออกทีแ่ตกตา่งหลากหลาย รวบรวมทกุไฮไลท ์ในดนิแดนอนาโตเลยี   

บนิตรงพรอ้มบนิภาย 2 เทีย่วบนิ 
 

กาซแิอนเทป-ซานลอิรุฟา-เนมรตุ-มารด์นิ-ดยิาบาเคอร-์วาน-โดกเุบยาซติ-คารส ์

 

ราคา 50,550.- 
เดนิทาง เมษายน-พฤศจกิายน  2565 



 

 

 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับลู - เมอืงกาซแิอนเทป 

19.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสาร

การเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.30 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง

ค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุก ี

วนัทีส่อง กาซแิอนเทป -พพิธิภณัฑซุ์กมาโมเสก– ตลาดพืน้เมอืง - เมอืงฮารร์าน -ซานลอิรุฟา-ถ า้อบัราฮมั  

06:10 น.เดนิทางถงึกรงุอสิตนับลู ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเครือ่ง

เทีย่วบนิ TK2220 สูเ่มอืงกาซแิอนเทป 

07.45 น ออกเดนิทางสู่เมืองกาซิแอนเทป โดยเที่ยวบนิ TK 

2220 (บนิภายในประเทศ) 

09.25 น.ถงึสนามบนิเมอืงกาซิแอนเทป Gaziantep ไดช้ื่อว่า

เป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลก เป็นศนูยก์ลางของระบบเศรษฐกจิ

ของภาคตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละภาคตะวนัออกของตุรก ีและเป็น

แหลง่ผลติถ ัว่พติาชโิอไดม้ากทีส่ดุในตรุก ี

น าท่านชมพพิธิภณัฑซุ์กมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึง่จัดแสดงชิน้งานโมเสกที่สวยงามอย่าง

สมบรูณ์แบบและมชีือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก คอืภาพชือ่ ยปิซ ีความน่าสนใจกบัผลงานยปิซคีอื เมือ่สบตาสาวยปิซเีธอ

จะมองตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปในทศิใด ถือว่าเป็นความมหัศจรรยท์างดา้นศลิปะโบราณที่เป็น

แบบอยา่งใหง้านศลิปะสมัยใหม ่ปัจจุบันพพิธิภัณฑซ์กุมาโมเสกแห่งนี้เป็นพพิธิภัณฑโ์มเสกทีส่ าคัญและใหญท่ีส่ดุใน

โลกจากนัน้น าท่านสูย่า่นตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar 

ตล่าดแห่งนี้มสี ิน้คา้พืน้เมอืงขึน้ชือ่โดยเฉพาะทีโ่ดดเด่นคอื ภาชนะต่าง ๆ ทีท่ ามาจากดบีกุ ทองแดง เครือ่งเงนิ แลว้

น ามาแกะสลักลวดลาย ยอ้นยคุกับ “Han” ทีพั่กแรมของกองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตัง้แต่โบราณสนิคา้

ทีน่ีส่ว่นใหญจ่ะผลติเพือ่ตลาดภายในประเทศ และสง่ออกสูป่ระเทศทีอ่ยูใ่นกลุม่ตะวันออกกลาง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

สิน้คา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย  เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงฮารร์าน Harrann เมอืงโบราณทีม่คีวามส าคัญ

ดา้นประวัตศิาสตร์ เป็นดนิแดนของแอสซเีรียน เป็นศูนย์กลาง

การคา้ขาย วัฒนธรรมและศาสนา เมอืงนี้ไดถู้กบันทกึไวใ้นคัมภรี์

ไบเบลิว่า เป็นเมอืงทีอ่ับราอัมไดม้าอาศัยอยู ่และบดิาคอืเทราหก์็

ไดเ้สยีชวีติทีเ่มอืงฮารานแห่งนี้ กอ่นทีเ่ขาจะออกเดนิทางสู ่เมอืง

ค า น ะ อั น  ( Canaan)  

ดินแดนศักดิ์ส ิทธิ์และ  

ศ า ส ด าทั ้ ง ส า ม  คื อ 

โ ม เ ส ส  เ จซั ส  แ ล ะ 

โมฮัมหมัด ก็ไดเ้คยมา

พักอาศัยที่เมืองนี้ดว้ย ชมบา้นแบบรวงผึง่ Beehive Village ที่ถูกสรา้ง

ขึ้นอยู่ท่ามกลางพื้นที่ราบและมีอากาศรอ้นจัดในหนา้รอ้นหนาว การ

ออกแบบบา้นคลา้ยกับรวงผึง้ก็เพือ่เป็นการระบายอากาศ จากนัน้ไดเ้วลาอนั

สมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเนมรุตน าท่านเดนิทางสู่เมอืงซานลอิุรฟา 



 

 

Sanliurfa เมอืงเกา่กวา่ 1,200 ปี กอ่นครสิตกาล เป็นเมอืงแรกทีใ่หอ้สิระแกป่ระชากรในการเลอืกนับถอืศาสนา โดย

วหิารของแตล่ะศาสนาแหง่หนึง่ๆจะถูกแปรเปลีย่นไปตามการนับถอืไปตามยคุสมัย ตัง้แต่ยดูาห ์ครศิต ์และเป็นสเุหรา่

ตามความนับถอืของประชากรในปัจจบุันในอดตีเมอืงซานลอิรุฟา ถูกปกครองมาหลายอาณาจักร และสดุทา้ยปกครอง

ดว้ยอาณาจักรไบเซนไทล ์(Byzantines) จงึท าใหม้วีัฒนธรรมทีห่ลากหลาย มสีถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามถอืว่า เมอืงซานลอิรุฟา เป็นเมอืงส าคัญทางศาสนา เป็นอันดับ 4 รองมาจาก เมกกะ เมดน่ิา 

และเยรูซาเลม ตามบันทกึในคัมภรีไ์บเบลิ Bible และกุรอาน Qur'an น าท่านชมถ า้อบัราฮมั ตามความเชือ่ของชาว

มสุลมิ กล่าวไวว้่า ถ ้าแห่งนี้เป็นทีท่ีอ่ับราฮัม (นบ ีอบิรอฮมี) ไดอ้าศัยอยูต่ัง้แต่แรกเกดิจนถงึอาย ุ5 ปี โดยพระเจา้ได ้

เนรมติใหน้ ้านมทีใ่ชด้ืม่กนิส าหรับเด็กทารกนัน้ออกมาจากปลายนิว้ของอับราฮมัเอง เมือ่อับราฮมัเตบิใหญเ่ป็นบคุคลที่

มคีวามเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่เชือ่มั่นในพระองค์อัลเลาะห์ เพียงองค์เดียวเท่านัน้ ในยุคนั้น

กษัตรยิเ์นมรุตโกรธแคน้ที่อับราฮัมไดเ้ขา้มาท าลายรูปปั้นศักดิส์ทิธิท์ี่กษัตรยิเ์นมรุตนับถงึ จงึไดม้บีัญชาใหจั้บอับ

ราฮัมมาท าการประหารชวีติ โดยการยงิลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอรุฟา ใหย้งิลงมาทีด่า้นลา่งทีจุ่ดไฟเตรยีม

ไวส้ าหรับรอเผาอบัราฮมั หวังจะใหอ้บัราฮมัเสยีชวีติในกองไฟทีร่อ้นแรง แต่พระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟทีล่กุโชตชว่ง

เหล่านัน้ไดก้ลายเป็นน ้าและท่อนฟืนไดก้ลายเป็นปลา บรเิวณนี้จงึกลายเป็นสระน ้าศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของปลา

คารป์ และปลาเทรา้ โดยมคีวามเชือ่กนัวา่ถา้ใครไดเ้ห็นปลาเผอืกในสระน ้านีจ้ะไดเ้ป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้สวรรค ์ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HARRAN HOTEL 5* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เนมรตุ – สะพานเซเวอรนั – เมอืงโบราณอาเซเมยี – สสุานคาราคซู – รปูสลกักษตัรยิแ์หง่โค

มายานา -พระอาทติยต์กดนิภเูขาเนมรตุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงเนมรตุซึง่เป็นทีต่ ัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134 เมตร มชี ือ่เสยีงอยา่ง

มากในเรือ่งรูปสลักขนาดใหญท่ีส่รา้งในศตวรรษที ่1 ก่อนครสิตกาลเดมิ ภูเขาลูกนี้เป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทีต่ัง้

ของสสุานกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นี้

เป็นมรดกโลก ในปี 1987 ระหว่างเดนิทางน าท่านชม สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพื่อถวาย

จักรพรรด ิSeptimius Severus เป็นสะพานโรมันทีส่รา้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานที่

สรา้งโดยชาวโรมันทีอ่าจจะมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยู่สมบูรณ์แบบ 

จากนัน้ชม เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซึง่เดมิรูจ้ักในนามของป้อม

ปราการ สรา้งเพือ่ป้องกันไมใ่หใ้ครเขา้มารุกรานทีอ่ยูอ่าศัยภายใน

อโุมงค ์บรเิวณนีเ้คยไดรั้บการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช 

ผูโ้ด่งดัง กรีฑาทัพจากกรีซผ่านเมืองต่างๆมาเรื่อยจนถงึเอเชยี

กลาง หลังจากพระองคส์ ิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวม

ไวก้็แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักร

โคมานายาแห่งนี้ วัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบ

กรีกผสมรวมเขา้กับความเชื่อของคนพื้นเมือง โคมานายาเป็น

เอกเทศอยู ่200 ปี กอ่นจะถูกรวบรวมเขา้กบัจักรวรรดโิรมันในเวลา

ต่อมา น าท่านชม สุสานคาราคูซ สุสานของราชนิี Isias และเจา้

หญงิ Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 

กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิค์นทีส่องแห่งโคมายานา โดยค าว่า Karakus มคีวามหมายวา่ นกสดี า โดยชือ่นี้ไดม้าจาก 

นกอนิทรยีท์ีอ่ยูด่า้นบนของเสาและรปูสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

 

ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยต์กดนิที ่ภูเขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญสว่นหนึง่ของท

รปินี้  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดในโลกแหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติยต์ก

ดนิ ” ใหท้่านเก็บภาพประทับใจ **หมายเหตุ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ** จากนั้นกลับสู่กลับสุ่โรงแรมที่พัก เพื่อ

รับประทานอาหารค ่า 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั EUPHRAT HOTEL NEMRUT 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาเนมรตุ - เมอืงดยิาบาเคอร ์- ก าแพงเมอืง -เมอืงมารด์นิ  

05.00 น.  ท่านชมความสวยงามของพระอาทติยต์กขึน้

ที ่ภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคญัสว่น

หนึ่งของทรปินี้  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดใน

โลกแห่งหนึ่งส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระ

อาทติยต์กดนิ ” ในปี ค.ศ. 62 กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุาน

โดยมรีูปปั้นของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรี

และเทพเจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรียงว่าระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทศิ

เหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ัง

ตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ที่

สลักจากเนื้อหนิของภูเขา ส่วนระเบยีงทางทศิเหนือไมม่รีูปสลักเหมอืนอกีสองฝ่ัง คาดว่าเป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่กีาร

ประกอบพธิ ีไมม่รี่องรอยของการสรา้งสิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบยีงฝ่ังตะวันตกระเบยีงฝ่ังตะวันออกอยูใ่นสภาพ

ดกีว่าฝ่ังตะวันตก รูปสลักหนิสว่นล าตัวยังน่ังอยูบ่นบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แต่ถูกจับเรยีง

ตัง้ขึน้เป็นแถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรปูสลักหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์2 ชนดิ

นีม้หีนา้ทีคุ่ม้คองทกุสิง่บนหบุเขา รปูสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนยีน, 

สุรยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล  ิใหท้่านเก็บภาพประทับใจ**หมายเหตุ ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ**  จากนัน้

กลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทีพั่ก เพือ่รับประทานอาหารเชา้  



 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงดยิาบาเคอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงหลังทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตุรก ีตัง้อยูร่มิแมน่ ้าไทกรสิ 
เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับสองในภูมภิาคตะวันออกเฉียง

ใตข้องอนาโตเลีย มวีัฒนธรรมพื้นบา้นที่มเีอกลักษณ์

ยังคงบรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น มีส ินคา้

พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ คอื เครือ่งประดับ เครือ่งเงนิ ทองแดง 

เครื่องปั้นดนิเผา ผา้ขนสัตว์ที่ส าคัญที่สุดน าท่านชม

ก าแพงเมอืงดยิาบาเคอร ์Diyabakir City Wall ท า

ดว้ยหนิบะซอลทส์ดี า มคีวามยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร 

ซึง่เป็นก าแพงที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจาก

ก าแพงเมอืงจนี โดยก าแพงนี้ไดรั้บการดูแลรักษาเป็น

อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก าแพงเมืองนี้สรา้ง

ลอ้มรอบเขตเมอืงเก่าไว ้โดยมปีระตูทางเขา้ 4 ทาง มี

หอคอย 82 หอคอย จากนัน้น าทา่นชมสะพาน Dicle  หรอื สะพานสบิโคง้ เป็นสะพานทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร์

ในDiyarbakırเหนือแม่น ้า Tigris สรา้งดว้ยหนิภูเขาไฟสดี าสะพานมคีวามยาว 178 เมตร สรา้งเสร็จในปี ค.ศ 1065 

สมยักอ่นใชส้ าหรับสญัจรไปมาระหวา่งเมอืงปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี ้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 เดนิทางสู่เมอืงมารด์นิ ตัง้อยู่บนที่ราบเมโสโปเตเมีย ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีเป็นเมอืงโบราณเกา่แกท่ีส่ดุบน

พืน้ทีเ่มโสโปเตเมยีตอนบน การขดุคน้โบราณสถานในเมอืงนี้มขี ึน้

ในปี ค.ศ. 1920  พบว่าซากเมอืงมอีายุยอ้นไปถงึ 4,000 ปีก่อน

ครสิตกาล อารยธรรมแรกทีพ่บในพืน้ที่นี้ คอือารยธรรมสุบาเรียน 

(Subarians) เมือ่ประมาณ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาลและอารยธรรมอี

ลาไมต์ เมื่อประมาณ 2,230 ปีก่อนครสิตกาล ตามดว้ยบาบโิล

เ นี ยน ,  ฮิต ไทต์ , อั สซี เ รี ย น ,โ รมั น  แล ะไบแซนไทน์   มี

สถาปัตยกรรมสรา้ง ดว้ยหนิทีว่างซอ้นตกแตง่อยา่งเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์อย่างแทจ้รงิดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลากหลายชาตพัินธุ์วทิยาสิ่ง

มหัศจรรยท์างโบราณคดแีละมรดกทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นสูจ่ดุชมววิพาโนรามาของเมอืงมารด์นิใหท้า่นเก็บภาพ

ประทับใจจากนัน้น าทา่นชมสเุหรา่ประจ าเมอืงมารด์นิ (Great Mosque of Mardin) เป็นหนึง่ในมสัยดิเกา่แกข่อง

เมอืง สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมโีดมและหอสงูยอดแหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นที่

เรยีกคนมาสวดมนตร ์แต่เดมิมสีองยอด แต่ไดถ้ล่มลงมาเมือ่หลายศตวรรษทีผ่่านมา อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปใน

ยา่นเมอืงเกา่ ซึง่มทีวิทัศนท์ีส่วยงามทวิเขาทีอ่ยูเ่ป็นฉากหลังเสรมิใหภ้าพสวยงามดั่งภาพวาด 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 



 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KAYA NINOVA Mardin 4*Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่า้ เมอืงดารา -เมอืงฮาซานคฟี- NUMRUT CRATER LAKE 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่ า น สู่  เ มื อ ง ด า ร า ห รื อ ด า ร์ ส  Ancient City of Dara, 
Mesopotamia เดมิเคยเป็นเมอืงป้อมปราการตะวันออกทีส่ าคัญทางตอน
เหนือของเมโสโปเตเมียติดกับอาณาจักรยะห์ซดิ (เปอร์เซีย)ถือว่ามี
ความส าคัญของยุทธศาสตร์สอย่างยิง่ในความขัดแยง้ของชาวโรมัน - 
เปอร์เซยีศตวรรษที่ 6 การรบที่มีชือ่เสยีงของดาราที่เกดิขึน้ น าชมท่าน
เมอืงโบราณและอา่งเก็น ้าใตด้นิขนาดใหญส่รา้งขึน้ในยคุค.ศ 530 อสิระให ้
ทา่นเก็บภาพประทับใจ  
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่เมอืงฮาซานคฟี (Hasankeyf) เป็นเมอืงโบราณอายุ 12,000 ปี ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าไทกรสี ประกาศให ้

เป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของตุรก ีเมือ่ปี ค.ศ. 1981 เดมิเมอืงนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวอารเ์มเนียและอาหรับมากอ่น ตอน

หลังก็เริม่มชีาวเคริด์อพยพมาอยู ่เมอืงนี้มป้ีอมปราการเกา่ตัง้อยูบ่นเนนิเขา

ที่สูงประมาณ 100 เมตรซึง่สรา้งไวเ้พื่อใชเ้ป็นจุดสังเกตการณ์เสน้ทาง

การคา้ทางน ้าทีจ่ะมเีรอืสนิคา้ผา่นไปมา ปัจจบุนัเมอืงนีส้รา้งเป็นเขือ่นกักน ้า

แมน่ ้าไทกรสิ เดมิขึน้ชือ่วา่เป็นสะพานทีใ่หญท่ีส่ดุในยคุกลาง มองเห็นซาก

สะพานโบราณชิน้หนึง่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1116 เพือ่ใชส้ัญจรขา้มแมน่ ้า

ไทกรสิและขึน้ชือ่ว่าเป็นสะพานทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุคกลาง น าท่านเดนิทางสู ่

Nemrut Crater Lake เป็นทะเลสาบปล่องภเูขาไฟน ้าจดืของเมอืงBitlis 

และยงัเป็น ทะเลสาบปลอ่งภเูขาไฟทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของโลก อสิระให ้

ทา่นเก็บภาพประทับใจ  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก THE CRATER HOTEL 5* HOTEL  

 



 

 

วนัทีห่ก เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคามา่-ปราสาทวาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงวาน Van ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรก ีไดรั้บฉายาว่า “ไขมุ่กแหง่ตะวนัออก” 
The Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมปิระเทศ
สวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึ่งเป็น
ทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดในตุรกี น าท่านสู่ เกาะอคัดาม่า 
(Akdamar Island) เกาะทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน ทะเลสาบ
วาน (Lake Van) เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 0.7 ตาราง
กโิลเมตร โดยเกาะอยู่ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 3 กโิลเมตร 
ทะเลสาบวาน ตัง้อยู่ทีค่วามสูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 
1,650 เมตร ทะเลสาบเกดิจากล าธารเล็ก ๆ ในเขตเทอืกเขา
ใกลเ้คียงไหลมารวมกันจนกระทั่วกลายเป็นทะเลสาบอัน
กวา้งใหญ่ ซึง่ภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะหลักๆ 
จ านวน 4 เกาะดว้ยกัน โดยทะเลสาบแห่งนี้ถือว่าเป็น
ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศตรุก ีและเป็นทะเลสาบทีอ่ยู่
สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกอสิระใหท้่าเก็บภาพประทับใจ  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านสู่ House of Van Cats เมอืงวานมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดอกีดา้นหนึง่คอื แมว ซึง่เป็นพันธุท์ีม่ขีนฟสูขีาว และมี
นัยน์ตาทัง้สองขา้งไมเ่หมอืนกนั โดยทีข่า้งหนึง่จะมสีฟ้ีา และอกีขา้งหนึง่มสีเีหลอืง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่
เมอืงวานเท่านัน้ ซึง่มทีีเ่ดยีวในโลก ทางรัฐบาลตุรกไีดม้กีฎหมายก าหนดใหเ้ป็นสัตวส์งวน ไม่สามารถน าออกนอก
ประเทศเพื่อขยายพันธุ์ได ้จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมอืงใหม่ สรา้งขึน้ในสมัย 
Uratian เป็นปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุในแถบนี้ ซ ึง่รวมถงึ อามาเนีย ตุรก ีและ อหิร่าน มชีือ่เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ The Saduri 
สรา้งโดยกษัตรยิ ์Saduri II ในระหว่าง 764-735 กอ่นครสิตกาล  ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซยี ภายในมวีัดทีม่ศีลิาจารกึ
ภาษาลิม่ของ Uratian  มหีอ้งต่าง ๆ ทีล่ ้ายคุจนน่าแปลกใจอกีหลายหอ้ง เชน่ หอ้ง Container  ใชเ้ก็บขา้ว ขา้วโพด 
และธัญพชื และน ้า  ดา้นหนา้ปราสาทมทีะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาตป้ิองกันการรุกรานจากศัตรู ดา้นล่างของ
ป้อมสรา้งดว้ยหนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิทีท่ าจากโคลนตากแหง้ ก าแพงสรา้งภายหลังในยคุกลาง ดา้นบนของ
ปราสาทวานจะเป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงวาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศตุรก ี 
ไดแ้บบพาโนรามาสดุสายตา 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก RONESANS LIFE HOTEL  5* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงโดกเุบยาซติ –เทอืกเขาอารารทั- เมอืงคารส ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงโดกุเบยาซติ ทางทศิตะวันออกสุดของประเทศตุรก ี

เมอืงนี้ถูกโอบดว้ยทวิเขา Mt. Ararat พืน้ทีร่าบสว่นใหญ่ใชป้ลกูหญา้

หรือพืชผลไวส้ าหรับเป็นอาหารสัตว์ในฤดูหนาว ผูค้นที่อาศัยอยู่ใน

พืน้ทีภู่เขาจะสรา้งบา้นทีท่ ามาจากดนิเหนียว เพือ่เพิม่ความอบอุน่ใน

ฤดหูนาว เมอืงเบยาซติไดถ้กูท าลายเสยีหายอยา่งหนักในสงครามโลก

ครัง้ที ่1 และสงครามกูเ้อกราชตุรก ีและในปี 1930 มกีารสรา้งเมอืง

ใหม่ขึ้นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit ชมความ

สวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร  ์กลางเมอืงเบยาซติเก่า 

สรา้งในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพ

เตอร์กที่เขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที่เ ป็นฮาเร็ม 



 

 

(Harem) สรา้งเสร็จในสมัยของหลานปู่ ทีช่ ือ่ Ishak Pasha ในปี 1784 พระราชวังแห่งนี้สรา้งเหมอืนคอมเพล็กซ ์มี

ความส าคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอสิตันบลู  มชีือ่เสยีงทีส่ดุในยุคนัน้ สรา้งอยูบ่น

เนนิเขา เป็นสิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญแ่ห่งสดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน และเป็นตัวอยา่งของสถาปัตยกรรมออตโต

มันในยคุศตวรรษที ่18 ทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึง่ ชัน้ล่างของพระราชวังสรา้งอยูบ่นเนนิเขาบนชัน้หนิทีม่ี

ความแข็งแรง อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงู มเีพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นทีร่าบ เป็นทางเขา้ออก มหีนา้

มุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ไดม้ากจากภูเขาที่อยู่ในย่านนี้ สรา้งโดยช่างฝีมือชัน้สูงมกีาร

แกะสลักหนิไวอ้ยา่งสวยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสู่เมอืงคารส์ ผ่านเทอืกเขาอารารทั ซึง่ยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาทีสู่งทีส่ดุในตุรกดีว้ยความสงู 

5,137 เมตรจากระดับน ้าทะเลถอืไดว้่าเป็นหลังคาตุรกกี็ว่าได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี 

เทอืกเขานี้ชาวครสิเตยีนเชือ่วา่เป็นทีท่ีเ่รอืโนอาห ์ (Noah’s Ark) เกยอยูห่ลังเหตุการณ์น ้าท่วมโลกครัง้ใหญใ่นคัมภรี ์

Bible ของชาวยวิและครสิต ์ใน Old Testament เล่ม Book of Genesis และในพระมหาคัมภรี์อัลกุรอ่านของมุสลมิ 

โดยตามต านานเล่าวา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิไดช้ว่ยเหลอืโนอาร ์กับสมาชกิในครอบครัวอกี 7 คน และสัตวช์นดิตา่ง 

ๆ อยา่งละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ทีค่ร่าชวีติผูค้นและสัตวท์ัง้หลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์่อเรอื

ยาวขนาด 137 เมตร แลว้น าสัตวต์่าง ๆ ไวบ้นเรอื เมือ่เกดิน ้าท่วม เรอืโนอารก์็ลอยอยูบ่นพืน้ผวิน ้าเป็นเวลา 6 เดอืน 

เมือ่น ้าลดเรอืโนอาร์ก็ลอยมาตดิอยู่บนเทอืกเขา Ararat แห่งนี้ทุกคนจงึปลอดภัยจากน ้าท่วมโลกในครัง้นัน้ ระหว่าง

ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของเทอืกเขา้นี ้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก WINTER CITY 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด  Ani Site History- เมอืงคารส ์-อสิตนับล ู

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มอืงเอนชิม Ani Site History เป็นเมอืงโบราณทีต่ดิชายแดนอารม์าเนยี เป็นสว่นหนึง่ของเมอืงคารส์อดตี

เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักอาร์มาเนียยุคกลาง 

ปัจจุบันคอืประเทศอารม์าเนีย เมอืงเอนติัง้อยู่บนพืน้ที่

สามเหลี่ยมที่มีแม่น ้ า Arpacia อยู่ทางทิศตะวันออก 

เป็นพรมแดนธรรมชาตริะหว่างตุรกแีละอารม์าเนีย ทศิ

ตะวันตกตดิกับหมู่บา้น Tzaghkotzadzor เมอืงเอนไิด ้

ถกูขนานนามวา่เป็น City of 1001 Churches เนือ่งจาก

มวีัด โบสถ ์พระราชวัง ป้อมปราการมากมายทีส่รา้งเรยีง

รายอยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณ และเป็นสิง่ปลูกสรา้ง

ทีม่คีวามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละศลิปะสูงสดุ

ของโลกในยุคนัน้ ในกลางปีครสิตศ์ตวรรษที่ 18 พวก

ชนเผ่า เคอร์ดิช (Kurdish) ได เ้ขา้มาปลน้และฆ่า

ชาวเมอืง จนชาวเมอืงตอ้งอพยพหนีทิง้ใหเ้มอืงเอนกิลายเป็นเมอืงรา้งถงึ 100 ปี จนกระทั่งนักเดนิทางชาวรัสเซยีมา

พบเมอืงนี้และน าไปเขยีนลงในหนังสอื จากนัน้จงึมกีารก าหนดใหเ้มอืงเอนแิหง่นีเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ปี 1892 

ปัจจบุนัไดรั้บการบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

15.00-17.15 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เทีย่วบนิที ่TK 2717 (บนิภายในประเทศ) 

 



 

 

 

วนัทีเ่กา้   อสิตนับลู - กรงุเทพ 

01.45 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

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

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

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง 2565 (9วนั6คนื)                      ราคา/ บาท  

6-14 เม.ย  

29 เม.ย -7 พ.ค 

13-21 พ.ค  

3-11 ม.ิย  

8-16 ก.ค  

22-30 ก.ค  

12-20 ส.ค  

16-24 ก.ย  

13-21 ต.ค 

21-29 ต.ค  

4-12 พ.ย   

 

 

 

 

      50,550 

พกัเดีย่วเพิม่ 8,500.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 25 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์

เพิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ เทีย่วบนิชัน้ประหยดั (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่ (90 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย 

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ 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 ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอย่าง

นอ้ย  15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   



 

 

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ 

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญู-

หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการ

บนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้

อย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรอืมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของ

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวร์

ทีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอื

การหลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

รับผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(TWN/DBL) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนัซึง่อาจจะ

ท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ใน

ยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น



 

 

เทา่นัน้ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมี

โลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่ง

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่

ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

  


