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AMAZING TURKEY ANATOLIA  
ทวัรต์รุกอีนาโตเลยี 10วนั7คนื 

บนิตรงพรอ้มบนิภายใน2ขา กบัสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์

 
ตรุกเีสน้ทางใหม ่ 

สมัผสัดนิแดนแหง่อารยะธรรมอนาโตเลยี เจาะลกึประวตัศิาสตร ์โบราณสถาน 
วฒันธรรม เกา่แกม่ากกวา่ 3,500ปี  ชมงดงามของภมูศิาตรท์ ีแ่ตกตา่ง

หลากหลาย รวบรวมทกุไฮไลทข์องดนิแดนอนาโตเลยี  คน้พบและดืม่ด ่าไปกบั
อารยธรรมอนัเกา่แกช่วนหลงใหลพรอ้มกบัธรรมชาตขิองทอ้งถิน่ 

 

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

 
บนิตรงพรอ้มบนิภาย 2 เทีย่วบนิ  

ราคาเริม่ตน้ 49,999.- 
เดนิทาง เมษายน - ตลุาคม 62 
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วนัแรก  กรุงเทพ – อิสตนับูล - เมืองกาซิแอนเทป 
18.30 น พรอ้มกนั ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบิน

สุวรรณภูมิโดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการ
เดินทางท าผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

21.45 น.  ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 ช ั่วโมง) 
เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีสว่นตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารกลางค ่า
และอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบินสูน่ครอิสตนับูล ประเทศตุรกี 

วนัท่ีสอง เมืองกาซิแอนเทป -พิพิธภณัฑซ์ุกมาโมเสก– ตลาดพ้ืนเมือง -เมืองซานลิอุรฟา  - ถ ้าอบัราฮมั  
04.00 น  ถึงสนามบินอิสตนับูล Transit สูเ่มืองกาซิแอนเทป 
06.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกาซิแอนเทป โดยเท่ียวบิน TK 2220 (บินภายในประเทศ) 
07.55 น. ถึงสนามบินเมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลก เป็นศูนยก์ลางของ

ระบบเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวนัออกของตุรกี 
และเป็นแหลง่ผลิตถัว่พิตาชิโอไดม้ากท่ีสุดในตุรกี ทา่นชมพิพิธภณัฑซ์ุก
มา โมเสก Zeugma Mosaic Museum ซ่ึงจัดแสดงช้ินงานโมเสกท่ี
สวยงามอยา่งสมบูรณ์แบบและมีช่ือเสียงโด่งดงัไปท ั่วโลก คือภาพช่ือ 
ยิปซี ความน่าสนใจกบัผลงานยิปซีคือ เม่ือสบตาสาวยิปซีเธอจะมองตาม
เราไปตลอดไมว่า่เราจะเคล่ือนไหวไปในทิศใด ถือวา่เป็นความมหศัจรรย์
ทางดา้นศิลปะโบราณท่ีเป็นแบบอย่างใหง้านศิลปะสมยัใหม่ ปัจจุบนั
พิพิธภณัฑซุ์กมาโมเสกแห่งน้ีเป็นพิพิธภณัฑโ์มเสกท่ีส าคญัและใหญท่ี่สุด
ในโลก 
จากนั้นน าทา่นสูย่า่นตลาดขายสินคา้พ้ืนเมือง Gaziantep Buyuksehir 
Belediyesi และ Copper Bazaar ตล่าดแห่งน้ีมีส้ินคา้พ้ืนเมืองขึ้ นช่ือ
โดยเฉพาะท่ีโดดเด่นคือ ภาชนะต่าง ๆ ท่ีท ามาจากดีบุก ทองแดง 
เคร่ืองเงิน แลว้น ามาแกะสลกัลวดลาย ยอ้นยุคกบั “Han” ท่ีพกัแรมของ
กองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตัง้แตโ่บราณสินคา้ท่ีน่ีสว่นใหญ่
จะผลิตเพ่ือตลาดภายในประเทศ และสง่ออกสูป่ระเทศท่ีอยูใ่นกลุม่ 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ินเดินทางสู่เมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa เมืองเกา่
กวา่ 1,200 ปี กอ่นคริสตกาล เป็นเมืองแรกท่ีใหอิ้สระแกป่ระชากรในการเลือกนับถือศาสนา โดยวิหาร
ของแตล่ะศาสนาแห่งหน่ึงๆจะถูกแปรเปล่ียนไปตามการนับถือไปตามยุคสมยั ตัง้แตยู่ดาห์ คริศต ์และ
เป็นสุเหร่าตามความนับถือของประชากรในปัจจุบนัในอดีตเมืองซานลิอุรฟา ถูกปกครองมาหลาย
อาณาจักร และสุดทา้ยปกครองดว้ยอาณาจักรไบเซนไทล์ (Byzantines) จึงท าให ้มีว ัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ศาสนาคริสตแ์ละอิสลามถือวา่ เมืองซานลิอุรฟา 
เป็นเมืองส าคญัทางศาสนา เป็นอนัดบั 4 รองมาจาก เมกกะ เมดิน่า และเยรูซาเลม ตามบนัทึกในคมัภีร์
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ไบเบิล Bible และกุรอาน Qur'an น าทา่นชมถ ้าอบัราฮมั ตามความเช่ือของชาวมุสลิม กลา่วไวว้า่ ถ า้
แห่งน้ีเป็นท่ีท่ีอบัราฮมั (นบี อิบรอฮีม) ไดอ้าศยัอยูต่ ัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยพระเจา้ไดเ้นรมิตให ้
น ้านมท่ีใชด่ื้มกินส าหรับเด็กทารกนั้นออกมาจากปลายน้ิวของอบัราฮัมเอง เม่ืออบัราฮมัเติบใหญเ่ป็น
บุคคลท่ีมีความเฉลียวฉลาดเป็นอยา่งมาก และเป็นบุคคลท่ีเช่ือมั่นในพระองคอ์ลัเลาะห ์เพียงองคเ์ดียว
เทา่นั้น ในยุคนั้นกษัตริยเ์นมรุตโกรธแคน้ท่ีอบัราฮมัไดเ้ขา้มาท าลายรูปปัน้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีกษตัริยเ์นมรุตนับถึง 
จึงไดมี้บญัชาใหจ้บัอบัราฮมัมาท าการประหารชีวิต โดยการยิงลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอุรฟา 
ใหยิ้งลงมาท่ีดา้นล่างท่ีจุดไฟเตรียมไวส้ าหรับรอเผาอบัราฮัม หวงัจะใหอ้บัราฮัมเสียชีวิตในกองไฟท่ี
รอ้นแรง แตพ่ระเจา้ไดเ้นรมิตใหเ้ปลวไฟท่ีลุกโชตชว่งเหลา่นั้นไดก้ลายเป็นน ้าและทอ่นฟืนไดก้ลายเป็น
ปลา บริเวณน้ีจึงกลายเป็นสระน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของปลาคาร์ป และปลาเทรา้ โดยมีความเช่ือ
กนัวา่ถา้ใครไดเ้ห็นปลาเผือกในสระน ้าน้ีจะไดเ้ป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นสวรรค ์  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Hilton Garden Inn Sanliurfa 5* หรือเทียบเทา่  
วนัท่ีสาม เมืองฮารร์าน -เมืองเนมรุต – สะพานเซเวอรนั – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ - รูป

สลกักษตัริยแ์ห่งโคมายานา 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู่ เมืองฮารร์าน Harrann เมืองโบราณท่ีมีความส าคญัดา้น
ประวติัศาสตร์ เป็นดินแดนของแอสซีเรียน เป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย 
วฒันธรรมและศาสนา เมืองน้ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นคมัภีร์ไบเบิลวา่ เป็น
เมืองท่ีอบัราอมัไดม้าอาศยัอยู ่และบิดาคือเทราหก็์ไดเ้สียชีวิตท่ีเมืองฮา
รานแห่งน้ี  ก่อนท่ีเขาจะออกเดินทางสู่ เมืองคานะอนั (Canaan)  
ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิและ  ศาสดาท ัง้สาม คือ โมเสส เจซสั และ โมฮัม
หมดั ก็ไดเ้คยมาพกัอาศยัท่ีเมืองน้ีดว้ย ชมบา้นแบบรวงผ่ึง Beehive 
Village ท่ีถูกสรา้งขึ้นอยู่ทา่มกลางพ้ืนท่ีราบและมีอากาศร้อนจดัใน
หน้าร้อนหนาว การออกแบบบา้นคลา้ยกบัรวงผ้ึงก็เพ่ือเป็นการ
ระบายอากาศ จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเนมรุต 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
เมืองเนมรุตซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) มี
ความสูง 2,134 เมตร มีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองรูปสลกัขนาด
ใหญท่ี่สรา้งในศตวรรษท่ี 1 กอ่นคริสตกาลเดิม ภูเขาลูกน้ีเป็นภูเขาไฟ
มากอ่นและเป็นท่ีตัง้ของสุสานกษตัริยแ์หง่อาณาจกัรโคมายานา 
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                      (Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ึ้นทะเบียนใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นมรดกโลก ในปี 1987  
                      ระหวา่งเดินทางน าทา่นชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพ่ือถวายจกัรพรรดิ Septimius  
                      Severus เป็นสะพานโรมนัท่ีสรา้งดว้ยหินท ัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตนั เป็นสะพานท่ีสรา้งโดย 
                      ชาวโรมนัท่ีอาจจะมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปจัจุบนัยงัคงอยูส่มบูรณ์ 
                      แบบ จากนั้นชมเมืองโบราณอารเ์ซเมีย ซ่ึงเดิมรูจ้กัในนามของป้อมปราการ สรา้งเพ่ือป้องกนัไมใ่ห ้
                      ใครเขา้มารุกรานท่ีอยูอ่าศยัภายในอุโมงค ์บริเวณน้ีเคยไดร้ับการปกครองจาก อเล็กซานเดอร์มหาราช ผู ้
                      โดง่ดงั กรีฑาทพัจากกรีซผา่นเมืองตา่งๆมาเร่ือยจนถึงเอเชียกลาง หลงัจากพระองคส้ิ์นพระชนมดิ์นแดน 
                      ท่ีพระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมืองตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจกัรโคมานายา 
                      แหง่น้ี วฒันธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขา้กบัความเช่ือของคนพ้ืนเมือง โค 
                      มานายาเป็นเอกเทศอยู ่200 ปี กอ่นจะถูกรวบรวมเขา้กบัจกัรวรรดิโรมนัในเวลาตอ่มา น าทา่นชม 
                      สุสานคาราคูซ สุสานของราชินี Isias และเจา้หญิง Antiochis และ Aka I แหง่โคมายานา สรา้ง 
                     ในชว่งปี 30-20 กอ่นคริสตกาล โดยกษตัริยค์นท่ีสองแหง่โคมายานา โดยค าวา่ Karakus มีความหมายวา่  
                     นกสีด า โดยช่ือน้ีไดม้าจาก นกอินทรียท่ี์อยูด่า้นบนของเสาและรูปสลกักษตัริยแ์หง่โคมายานา  
ค า่  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั  
                     น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Nemrut Hotel  4* Hotel หรือเทียบเทา่ 
 
วนัท่ีส่ี ชมพระอาทิตยข้ึ์น ณ ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร ์- ก าแพงเมือง -เมืองมารดิ์น  

 
05.30น. ทา่นชมความสวยงามของพระอาทิตยข์ึ้นท่ี ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท่ี์ส าคญัสว่น 
                    หน่ึงของทริปน้ี  “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงส าหรบัการชมพระอาทิตย ์
                    ข้ึน กบั พระอาทิตยต์กดิน ” ในปี ค.ศ. 62 กษตัริยแ์อนติโอไดส้รา้งสุสานโดยมีรูปปัน้ของตนเองขนาด 
                 ใหญแ่ละสิงโตสองตวันกอินทรีและเทพเจา้ของเปอเซียไวบ้นภูเขาหุบเขาเทพเจา้แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกัขอ 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

                   เรียงวา่ระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทิศเหนือ ตะวนัออก และตะวนัตก ระเบียงฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก 
                   ประกอบดว้ยแถวของหินสลกัเทพเจา้ขนาดใหญท่ี่สลกัจากเน้ือหินของภูเขา สว่นระเบียงทางทิศเหนือไมมี่ 
                   รูปสลกัเหมือนอีกสองฝั่ง คาดวา่เป็นท่ีชุมนุมในชว่งท่ีมีการประกอบพิธี ไมมี่ร่องรอยของการสรา้งส่ิงอ่ืนใด 
                   ในเขตบริเวณน้ีคือระเบียงฝั่งตะวนัตกระเบียงฝั่งตะวนัออกอยูใ่นสภาพดีกวา่ฝั่งตะวนัตก รูปสลกัหินสว่น 
                   ล าตวัยงันั่งอยูบ่นบลัลงัค ์ความสูง 8-10 เมตร แตส่ว่นเศียรร่วงลงมา แตถู่กจบัเรียงตัง้ขึ้นเป็นแถว ซ่ึงสว่น 
                   เศียรก็มีความสูง 2 เมตรรูปสลกัหินท ัง้หมดจากท่ีรวบรวมไวไ้ดมี้ สิงโต นกอินทรี ซ่ึงสตัว ์2 ชนิดน้ีมีหนา้ท่ี 
                   คุม้คองทุกส่ิงบนหุบเขา รูปสลกัหินกษตัริย ์Antiochos I, เทพีโคมายานา, ซุส-อารามาสต,์ เทพ 
                   อาร์เมเนียน, สุริยเทพอะพอลโลม เทพเฮอร์คิวลิ ใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ จากนั้นกลบัสูก่ลบัสุโ่รงแรมท่ีพ 
                   เพ่ือรับประทานอาหารเชา้  
                   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองดิยาบาเคอร ์ซ่ึงเป็นเมืองหลงั
ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี ตัง้อยูริ่มแมน่ ้า
ไทกริส เป็น เมื องใหญ่ เป็นอ ันดับสองใน ภู มิ ภาค
ตะวนัออกเฉียงใตข้องอนาโตเลีย มีวฒันธรรมพ้ืนบา้นท่ี
มีเอกลกัษณ์ยงัคงบรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น 
มีสินคา้พ้ืนเมืองท่ีขึ้ นช่ือ คือ เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน 
ทองแดง เคร่ืองปั้นดินเผา ผา้ขนสัตวท่ี์ส าคญัท่ีสุดน า
ทา่นชมก าแพงเมืองดิยาบาเคอร ์Diyabakir City 
Wall ท าดว้ยหินบะซอลทสี์ด า มีความยาวประมาณ 

5.5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นก าแพงท่ียาวเป็นอนัดบัสองของโลกรอง
จากก าแพงเมืองจีน โดยก าแพงน้ีไดร้ับการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ก าแพงเมืองน้ีสรา้งลอ้มรอบเขตเมืองเกา่
ไว ้โดยมีประตูทางเขา้ 4 ทาง มีหอคอย 82 หอคอย จากนั้นน า
ทา่นชมสะพาน Dicle  หรือ สะพานสิบโค้ง เป็นสะพานท่ีมี
คุณคา่ทางประวติัศาสตร์ในDiyarbakırเหนือแมน่ ้า Tigris สรา้ง
ดว้ยหินภูเขาไฟสีด าสะพานมีความยาว 178 เมตร สรา้งเสร็จใน

ปี ค.ศ 1065 สมยักอ่นใชส้ าหรับสญัจรไปมาระหวา่งเมืองปจัจุบนัเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของเมืองน้ี  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
           เดินทางสูเ่มืองมารดิ์น ตัง้อยูบ่นท่ีราบเมโสโปเตเมีย ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นเมืองโบราณ 
           เกา่แกท่ี่สุดบนพ้ืนท่ีเมโสโปเตเมียตอนบน การขุดคน้โบราณสถานในเมืองน้ีมีขึ้นในปี ค.ศ. 1920  พบวา่ซากเมือง 
           มีอายุยอ้นไปถึง 4,000 ปีกอ่นคริสตกาล อารยธรรมแรกท่ีพบในพ้ืนท่ีน้ี คืออารยธรรมสุบาเรียน (Subarians) เม่ือ 
           ประมาณ 3,000 ปีกอ่นคริสตกาลและอารยธรรมอีลาไมต ์เม่ือประมาณ 2,230 ปีกอ่นคริสตกาล ตามดว้ยบา 
             บิโลเนียน,  ฮิตไทต,์ อสัซีเรียน,โรมนั และไบแซนไทน์  มีสถาปตัยกรรมสรา้ง ดว้ยหินท่ีวางซอ้นตกแตง่อยา่ง 
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                   เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่หอ์ยา่งแทจ้ริงดว้ยสถาปตัยกรรมท่ีสวยงามหลากหลาย 
                   ชาติพนัธุวิ์ทยาส่ิงมหศัจรรยท์างโบราณคดีและมรดกทางประวติัศาสตร์ น าท่านสู่จุดชมวิวพาโนรามา 
                   ของเมืองมาร์ดินใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจจากนั้นน าทา่นชมสุเหร่าประจ าเมืองมารดิ์น (Great  
                   Mosque of Mardin) เป็นหน่ึงในมสัยิดเกา่แกข่องเมือง สรา้งขึ้นในศตวรรษท่ี 12โดยผูป้กครองของ  
                   Artukid Turks โดยมีโดมและหอสูงยอดแหลมบนสุเหร่าใชเ้ป็นท่ีเรียกคนมาสวดมนตร์ แตเ่ดิมมีสองยอด  
                   แตไ่ดถ้ลม่ลงมาเม่ือหลายศตวรรษท่ีผา่นมา อิสระใหท้า่นเดินเลน่ถา่ยรูปในยา่นเมืองเกา่ ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ี 
                    สวยงามทิวเขาท่ีอยูเ่ป็นฉากหลงัเสริมใหภ้าพสวยงามดัง่ภาพวาด 
ค า่  บริการอาหารค ่า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั KAYA NINOVA Mardin 4* Hotel หรือเทียบเทา่ 

 
 
วนัท่ีหา้ เมืองดารา – เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคาม่า-ปราสาทวาน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
          น าทา่นสู ่เมืองดาราหรือดารส์ Ancient City of Dara,  
          Mesopotamia เดิมเคยเป็นเมืองป้อมปราการตะวนัออกท่ี 
          ส าคญัทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียติดกบัอาณาจกัรยะห ์
          ซิด (เปอร์เซีย)ถือวา่มีความส าคญัของยุทธศาสตร์สอยา่งย่ิง 
           ในความขดัแยง้ของชาวโรมนั - เปอร์เซียศตวรรษท่ี 6 การ 
           รบท่ีมีช่ือเสียงของดาราท่ีเกิดขึ้น น าชมทา่นเมืองโบราณและ 
           อา่งเก็น ้าใตดิ้นขนาดใหญส่รา้งขึ้นในยุคค.ศ 530 อิสระให ้
            ทา่นเก็บภาพประทบัใจ จากนั้นเดินทางสูเ่มืองวาน Van ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศตุรกี ไดร้ับฉายาวา่  
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             “ไข่มุกแห่งตะวนัออก” The Pearl of The East เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูมิประเทศสวยงามมาก โดยมี  
              ทะเลสาบวาน Van Lake ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในตุรกี ส่ิงท่ีท าใหเ้มืองวานมีช่ือเสียงมากท่ีสุดอีก 
              ดา้นหน่ึงคือ แมว ซ่ึงเป็นพนัธุท่ี์มีขนฟสีูขาว และมีนัยน์ตาท ัง้สองขา้งไมเ่หมือนกนั โดยท่ีขา้งหน่ึงจะมีสีฟา้ และ 
              อีกขา้งหน่ึงมีสีเหลือง นับวา่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของท่ีเมืองวานเทา่นั้น ซ่ึงมีท่ีเดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีไดมี้ 
               กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นสตัวส์งวน ไมส่ามารถน าออกนอกประเทศเพ่ือขยายพนัธุไ์ด ้
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าทา่นสู่ เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island) เกาะท่ี
ใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะ
แหง่น้ีมีพ้ืนท่ีประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตร โดยเกาะอยู่
ห่างจากชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร ทะเลสาบวาน 
ตัง้อยู่ท่ีความสูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1 ,650 
เมตร ทะเลสาบเกิดจากล าธารเล็ก ๆ ในเขตเทือกเขา
ใกลเ้คียงไหลมารวมกนัจนกระท ัว่กลายเป็นทะเลสาบอนั
กวา้งใหญ่ ซ่ึงภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะ
หลกัๆ จ านวน 4 เกาะดว้ยกนั โดยทะเลสาบแหง่น้ีถือวา่ 

                  เป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศตุรกี และเป็นทะเลสาบท่ีอยูสู่งท่ีสุดแหง่หน่ึงในโลกอีกอิสระใหท้า่เก็บ 
                  ภาพประทบัใจ  จากนั้นน าทา่นชมความสวยงามของปราสาทวาน นอกเขตเมืองใหม ่สรา้งขึ้นในสมยั  
                  Uratian เป็นปราสาทท่ีใหญท่ี่สุดในแถบน้ี ซ่ึงรวมถึง อามาเนีย ตุรกี และ อิหร่าน มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  
                  The Saduri สรา้งโดยกษตัริย ์Saduri II ในระหวา่ง 764-735 กอ่นคริสตกาล  ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซีย  
                  ภายในมีวดัท่ีมีศิลาจารึกภาษาล่ิมของ Uratian  มีหอ้งตา่ง ๆ ท่ีล า้ยุคจนน่าแปลกใจอีกหลายหอ้ง เชน่ หอ้ง  
                  Container  ใชเ้ก็บขา้ว ขา้วโพด และธญัพืช และน ้า  ดา้นหนา้ปราสาทมีทะเลสาบวานเป็นปราการ 
                  ธรรมชาติป้องกนัการรุกรานจากศตัรู ดา้นลา่งของป้อมสรา้งดว้ยหินบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอิฐท่ีท าจาก 
                 โคลนตากแหง้ ก าแพงสรา้งภายหลงัในยุคกลาง ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง 
                  วาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศตุรกี  ไดแ้บบพาโนรามาสุดสายตา 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
                     น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Double three by Hilton Van 5* Hotel หรือเทียบเท ่
 
วนัท่ีหก เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารทั- เมืองคารส-์ Ani Site History 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมชเดินทาง 
                    สูเ่มืองโดกุเบยาซิต ทางทิศตะวนัออกสุดของประเทศ 
                    ตุรกี เมืองน้ีถูกโอบดว้ยทิวเขา Mt. Ararat พ้ืนท่ีราบสว่น 
                    ใหญใ่ชป้ลูกหญา้หรือพืชผลไวส้ าหรับเป็นอาหารสตัวใ์นฤดู 
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                 หนาว ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีภูเขาจะสรา้งบา้นท่ีท ามาจากดินเหนียว เพ่ือเพ่ิมความอบอุน่ในฤดูหนาว  
                 เมืองเบยาซิตไดถู้กท าลายเสียหายอยา่งหนักในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และสงครามกูเ้อกราชตุรกี และในปี  
                 1930 มีการสรา้งเมืองใหมข่ึ้นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลวา่ East Beyazit ชมความสวยงามของ  
                  พระราชวงัอิซฮาก พาชาร ์กลางเมืองเบยาซิตเกา่ สรา้งในสมยัออตโตมนัโดย Colak Abdi Pasha นาย 
                  พลแหง่กองทพัเตอร์กท่ีเขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 สว่นท่ีเป็นฮาเร็ม (Harem) สรา้งเสร็จในสมยั 
                  ของหลานปู่ท่ีช่ือ Ishak Pasha ในปี 1784 พระราชวงัแหง่น้ีสรา้งเหมือนคอมเพล็กซ ์มีความส าคญั 
                  รองลงมาจากพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอิสตนับูล  มีช่ือเสียงท่ีสุดในยุคนั้น สรา้งอยูบ่น 
                  เนินเขา เป็นส่ิงปลูกสรา้งขนาดใหญแ่หง่สุดทา้ยของอาณาจกัรออตโตมนั และเป็นตวัอยา่งของ 
                  สถาปตัยกรรมออตโตมนัในยุคศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีคุณคา่ทางประวติัศาสตร์แหง่หน่ึง ช ัน้ลา่งของพระราชวงั 
                  สรา้งอยูบ่นเนินเขาบนช ัน้หินท่ีมีความแข็งแรง อีกสามดา้นของพระราชวงัเป็นหนา้ผาสูง มีเพียงดา้นทิศ 
                  ตะวนัออกจะเป็นท่ีราบ เป็นทางเขา้ออก มีหนา้มุขแคบ ๆ ตวัอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหินสีแดงอมสม้ ไดม้าก 
                   จากภูเขาท่ีอยูใ่นยา่นน้ี สรา้งโดยชา่งฝีมือช ัน้สูงมีการแกะสลกัหินไวอ้ยา่งสวยงาม 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
                   เดินทางสูเ่มืองคาร์ส ผา่นเทือกเขาอารารทั ซ่ึงยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในตุรกีดว้ย 
                   ความสูง 5,137 เมตรจากระดบัน ้าทะเลถือไดว้า่เป็นหลงัคาตุรกีก็วา่ได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไป 
                   ดว้ยหิมะตลอดทัง้ปี เทือกเขาน้ีชาวคริสเตียนเช่ือวา่เป็นท่ีท่ีเรือโนอาห ์ (Noah’s Ark) เกยอยูห่ลงั 
                   เหตุการณน์ ้าทว่มโลกครั้งใหญใ่นคมัภีร์ Bible ของชาวยิวและคริสต ์ใน Old Testament เลม่ Book of  
                   Genesis และในพระมหาคมัภีร์อลักุรอา่นของมุสลิม โดยตามต านานเลา่วา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยิวได ้
                    ชว่ยเหลือโนอาร์ กบัสมาชิกในครอบครัวอีก 7 คน และสตัวช์นิดตา่ง ๆ อยา่งละ 1 คู ่จากเหตุการณน์ ้า 
                    ทว่มใหญท่ี่คร่าชีวิตผูค้นและสตัวท์ ัง้หลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอาร์ตอ่เรือยาวขนาด 137 เมตร  
                    แลว้น าสตัวต์า่ง ๆ ไวบ้นเรือ เม่ือเกิดน ้าทว่ม เรือโนอาร์ก็ลอยอยูบ่นพ้ืนผิวน ้าเป็นเวลา 6 เดือน เม่ือน ้าลด

เรือโนอาร์ก็ลอยมาติดอยู่บนเทือกเขา 
Ararat แห่งน้ีทุกคนจึงปลอดภยัจากน ้ า
ทว่มโลกในครั้งนั้น ระหวา่งทา่นจะไดเ้ห็น
ความงามของเทือกเขา้น้ี น าทา่นสู่เมือง
เอ นิชม  Ani Site History เป็น เมื อ ง
โบราณท่ีติดชายแดนอาร์มาเนีย เป็นส่วน
หน่ึงของเมืองคาร์สอดีตเคยเป็นเมือง

หลวงของอาณาจกัอาร์มาเนียยุคกลาง ปัจจุบนัคือประเทศอาร์มาเนีย เมืองเอนิตัง้อยูบ่นพ้ืนท่ีสามเหล่ียมท่ีมีแมน่ ้า Arpacia 
อยูท่างทิศตะวนัออก เป็นพรมแดนธรรมชาติระหวา่งตุรกีและอาร์มาเนีย ทิศตะวนัตกติดกบัหมูบ่า้น Tzaghkotzadzor เมือง
เอนิไดถู้กขนานนามวา่เป็น City of 1001 Churches เน่ืองจากมีวดั โบสถ ์พระราชวงั ป้อมปราการมากมายท่ีสรา้งเรียง
รายอยูบ่นเสน้ทางการคา้โบราณ และเป็นส่ิงปลูกสรา้งท่ีมีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและศิลปะสูงสุดของโลกในยุค
นั้น ในกลางปีคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 พวกชนเผา่เคอร์ดิช (Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆา่ชาวเมือง จนชาวเมืองตอ้งอพยพหนี 
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                    ท้ิงใหเ้มืองเอนิกลายเป็นเมืองรา้งถึง 100 ปี จนกระท ัง่นักเดินทางชาวรัสเซียมาพบเมืองน้ีและน าไปเขียน 
                    ลงในหนังสือ จากนั้นจึงมีการก าหนดใหเ้มืองเอนิแหง่น้ีเป็นเมืองทอ่งเท่ียวแหง่ใหม ่ ปี 1892 ปจัจุบนัไดร้ับ 
                     การบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016  
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั WINTER CITY 4* Hotel หรือเทียบเทา่ 
 
วนัท่ีเจ็ด  เมืองเอรซ์ูรุม-Tortum Watrfall  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    เดินทางสูเ่มืองเอรซ์ูรุม ซ่ึงเป็นเมืองในภาคอานาโตเลียตะวนัออกเมือน้ีเดิมกอ่ตัง้ขึ้นในปีกอ่นคริสต 
                    ศกัราช 4900 ผา่นการปกครองของมาหลายอารยธรรมคือ; Uristus, Cimmerians, Scythians, Medes,  
                    เปอร์เซีย, Parthians, ชาวโรมนั, Sassanids, อาหรับ, Seljuks, Byzantines, Mongols, Ilkhanians และ  
                    Safavies ออตโตมนัเป็นผูป้กครองในปี ค.ศ. 1514 ช่ือ  
                    “Erzurum”หมายถึง “ดินแดนของโรมนั” เดิมชาว 
                    อาหรับไดป้กครองจนกระท ัง่เมืองถูกยึดคืนไปเป็นของ 
                     จกัรวรรดิไบแซนไทน์ในรัชสมยัของจกัรพรรดิบาซิลท่ี 2  
                    ชาวอาหรับท่ีต ัง้ถ่ินฐานอยูท่ี่นั่นถูกเนรเทศออกไป   
                    ตอ่มาไดเ้ซลจุคเติร์กไดยึ้ดเมืองคืนจึงไดเ้ป็นสว่นหน่ึง 
                    ของตุรกีจนถึงปจัจุบนั  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
          น าท่านสู่ Tortum Waterfall ถือไดว่้าเป็นน ้าตกท่ีใหญ่ติด 
          อนัดบัโลกและเป็นน ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในตุรกีและมีความสวยงามตามธรรมชาติแบบอลงัการ เป็นน ้าตกท่ีเกิดจาก 
         ปลายน ้าจากทะเลสาบTurtumท่ีไหลมารวมกนัจากทะเลสาบ Tortum มีความสูงระดบั 48 เมตร บริเวณรอบ ๆ  
         น ้าตกเป็นป่าเขาอนัสงบเงียบท่ีเต็มไปดว้ยพรรณไมสุ้ดร่มร่ืนหลายชนิด อิสระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัและเก็บ 
          ภาพประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูโ่รงแรมท่ีพกั  
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Erzurum 4-5* Hotel หรือเทียบเทา่  
วนัท่ีแปด Aydıntepe Bayburt’s underground city- อูซนัโกล-เมืองแทรบซอน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
         เดินทางสูเ่มืองแทรบซอน น าทา่นชมเมืองใตดิ้น Aydıntepe underground city เมืองใตดิ้นแหง่น้ีมีการขุดเช่ือม 
         กนัระหวา่งแตล่ะเมือง ซ่ึงภายในเมืองใตดิ้นมีครบทุกอยา่งไมว่า่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งอาหาร หอ้งประชุม  
         คอกสตัว ์โบสถ ์ บอ่น ้า บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งสรา้งขึ้นตัง้แตส่มยักอ่นยุคคริสเตียน   
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เท่ียง           บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
                 น าทา่นสูเ่มืองอูซนัโกล เป็นเมืองเล็กๆท่ีอยูท่างตอนใตข้องเมืองแทรบซอน ซ่ึงมีทะเลสาบท่ีสวยงามอยู ่
                 กลางหุบเขาและตัง้อยูร่อบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาท่ีเต็มไปดว้ยป่าไมอ้นัเขียวขจีและมีหมูบ่า้นเล็กๆตัง้อยูร่อบ 
                 ทะเลสาบ สง่ผลใหเ้มืองน้ีมีทศันียภาพอนัสวยงามคลา้ยกบัประเทศสวิสเซอร์แลนด ์ทะเลสาบแหง่น้ีเกิดขึ้น 
                 โดยการถลม่ของภูเขาซ่ึงท าใหล้ าธารเปล่ียนเป็นทะเลสาบอนัสวยงาม ปจัจุบนัไดเ้ป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอด 
                 นิยมใหท้า่นสมัผสัวิถีชีวิตสุดเรียบงา่ยของหมูบ่า้นเล็ก ๆ กลางหุบเขา ล้ิมรสกาแฟตุรกีรสเขม้ ชมวิว 
                ทะเลสาบท่ีโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาอนัสวยงาม อิสระใหท้า่นเดินเลม่ชมเมืองซ้ือของท่ี  ระลึกและสินคา้ 
                 พ้ืนเมืองตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูท่ี่พกั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
ค า่             บริการอาหารค า่ ณ โรงแรมท่ีพกั 
  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั UZUNGOL WOOD 4* Hotel หรือเทียบเทา่ 
วนัท่ีเกา้ เมืองแทรปซอน - Trabzon Hagia Sophia Museum-ตลาด Avrupali Pazari -อิสตนับูล 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
                  น าทา่นสูเ่มืองแทรบซอน Trabzon เป็นหน่ึงในเมืองประวติัศาสตร์ของตุรกีตัง้แตยุ่คโบราณเม่ือ 700 ปี 
                  กอ่นคริสตกาล ตัง้อยูบ่นเสน้ทางสายไหม เป็นเสน้ทางส าคญัสมยัเปอร์เซีย และยงัเคยเป็นเมืองหลวงของ 
                  จกัรวรรดิเทรบิซอนด ์(Empire of Trebizond) ท่ีรุ่งเรืองในชว่งศตวรรษท่ี 13 อีกดว้ย ปจัจุบนัแทรบซอนมี 
                  ช่ือเสียงในฐานะเมืองทอ่งเท่ียวท่ีเงียบสงบ มีสถาปตัยกรรมเกา่แกม่ากมาย และมีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
                 เน่ืองจากตัง้อยูร่ะหวา่งเทือกเขากบัชายฝั่งทะเลด า น าทา่นชมTrabzon Hagia Sophia Museum เดิมเป็น 
                 โบสถข์องชาวคริสเตียนสรา้งตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 ในสมยัจกัรวรรดิไบแซนไทน์ ตอ่มาสมยัออตโตมนัได ้
                 เปล่ียนมาเป็นสุเหร่า น าทา่นชม Trabzon Sehir Muzesi เป็นพิพิธภณัฑเ์ก่ียวกบัวิถีชีวิตพ้ืนบา้นของคนท่ี 
                อยูอ่าศยัแถบฺBlack Sea ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปจัจุบนั อิสระใหช้มเมืองและสถาปตัยกรรมบา้นเรือนแบบเกา่แก ่
เท่ียง          บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
                   จากนั้นน าทา่นสู ่ตลาด Avrupali Pazari (Russian Bazaar) ซ่ึงเป็นตลาดทอ้งถ่ินเล็กๆ มีส้ินคา้พ้ืนเมือง 
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                   มากมายหลายอยา่ง อิสระใหท้า่นเลือกซ้ือของตามอธัยาศยัไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่จุดชมวิว  
                  Boztepe ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของBlack Sea วิว 360 องศาของเมืองแทรบซอน อิสระใหท้า่นเก็บภาพ 
                  ประทบัใจ จากนั้นน าทา่นสู ่Varlibas Atapark Shopping Center อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  
20.45-22.45 น.เดินทางสูส่นามบินอิสตนับูล เท่ียวบินท่ี TK 2835 (บินภายในประเทศ) 

**ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
 

วนัท่ีสิบ อิสตนับูล - กรุงเทพ 
01.25 น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ช ัว่โมง) 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดีภาพและความประทบัใจ   

*************************************** 
****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****   

ก าหนดการเดินทาง / อตัราค่าบริการ  : ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ราคาต่อท่าน 
ก าหนดการเดินทาง (เม.ย-พ.ค,ต.ค 62 )                      ราคา/ บาท  
เมษายน 62 
3-12 เม.ย. / 14-23 เม.ย. / 19-28 เม.ย. 
พฤษภาคม 62 
10-19 พ.ค. / 24พ.ค. – 2 มิ.ย. 
ตุลาคม 62 
11-20 ต.ค /18-27 ต.ค /22-31 ต.ค  

ก าหนดการเดินทาง  (มิ.ย-ก.ย 62) 

มิถุนายน 62 
21-30 มิ.ย  
กรกฎาคม 62 
12-21 ก.ค 
สิงหาคม 62 
9-18 ส.ค 62 
กนัยายน 62 
20-29 ก.ย  

 
 

49,999.- 
 

 
 

ราคา / บาท  

 
 
 
 

54,999.- 

พกัเด่ียวเพ่ิม 9,500.- 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้
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หมายเหตุ  

1.  ราคาน้ีส าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอเก็บค่าทวัรเ์พ่ิม  

ท่านละ 3,900 บาท  

2.  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแลว้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   
1.   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั เท่ียวบินช ัน้ประหยดั (กรุงเทพ-อิสตนับูล--กรุงเทพ)+เท่ียวบินภายในประเทศ 2 เท่ียว 

2.    คา่ภาษีสนามบิน, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตุรกี 

3.    คา่พาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเท่ียวพรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

5.    คา่อาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ , น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ    

7.    คา่บริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์    
8.    คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท   

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1.   คา่จดัท าหนังสือเดินทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉล่ีย 1 USD / ทา่น  
6.   ค่าทิปพนกังานขบัรถ-ทิปหวัหน้าทวัร-์ทิปไกดท์อ้งถ่ิน ( 98 USD/คน/ทริป) 
7.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ   
8.  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองครั้งแรกมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นท่ีเหลือท ัง้หมดช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้น จึงไมส่ามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ท ัง้ส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงิน  ท ัง้หมดหรือบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่น

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ินกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ 
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และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่น

คา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  

หมายเหตุ  

1.   การยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทักอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มิฉะนั้นบริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท ัง้หมด 
2.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถึ่งจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ   
4. บริษทัจะไมร่ับผิดชอบ หรือ คืนเงินคา่ทวัร์ ในกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธในการใหวี้ซา่ หรือ ปฏิเสธเขา้เมือง ในทุกกรณี   
5. ในกรณีท่ีทา่นผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเลม่สีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ
ใดๆในการท่ีทา่นอาจจะถูกปฏิเสธมิใหเ้ขา้เมือง เพราะโดยปกติในการทอ่งเท่ียวจะใชเ้ลม่สีเลือดหมู 
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ -หาย 
ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ  
7. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจัจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา คา่น ้ามนั หรือ 
คา่เงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
9. ส าหรับท่ีนั่ง Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างการแข็งแรง สามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดีมาก และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ในกรณีท่ีเคร่ืองบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กิโลกรัม) และไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพ และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long Leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเทา่นั้น และมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ   

• ส าหรับหอ้งพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทา่นั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น แนะน าใหท้า่น เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง (ทา่นท่ีพกัเด่ียวกรุณาช าระคา่พกัเด่ียวเพ่ิม)   

• กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได ้และไมส่ามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้ 

• กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) 

น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
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หมายเหตุ :  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสาย

การบิน การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาติ การกอ่จราจล อุบติัเหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ท ัง้น้ี จะค านึง

และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

2. เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้ง

เงินคืน ในกรณีท่ีทา่นปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ทา่นไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดินทาง  

3. บริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น หากทา่นถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่น

ช าระมาแลว้ หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี

เขา้เมือง  

4. ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบ 

หากทา่นถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สีเลือดหมู 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (TRIPLE 

ROOM) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนัซ่ึงอาจจะท าให ้

ทา่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการหรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไมมี่

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั้นในกรณีท่ีมีการ

จดัประชุมนานาชาติ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธิÍ ในการปรับเปล่ียนหรือ

ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน  

กรุณางดน าของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบินเชน่มีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นตน้
กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลวอาทิครีมโลช ัน่
น ้าหอมยาสีฟนัเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 
10 ช้ินในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากทา่นซ่ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบินจะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุวนัเดินทางเท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองไดแ้ละหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด  
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สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ  
ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารช ัน้
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแตล่ะสายการบิน) การเรียกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพ่ิมเป็นสิทธิ Íของสาย
การบินท่ีทา่นไมอ่าจปฎิเสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสาย
การบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5น้ิว ) + สูง ( 
18 น้ิว ) ในบางรายการทวัร์ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ ากว่า
มาตราฐานไดท้ ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมรั่บภาระ ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใน
น ้าหนักส่วนท่ีเกินกระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญเ่กินไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้ นเคร่ืองบิน 
(Hand carry)  
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