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วนัแรก  กรงุเทพ – อสิตนับูล - เมอืงกาซแิอนเทป 

07.00 น พรอ้มกัน ณ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิ

สวุรรณภมูโิดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางท าผ่านขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

09.25 น.  ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรก ีโดยเทีย่วบนิ TK 59 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชัว่โมง) 

เพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบั จอทวีีสว่นตวัทกุทีน่ั่ง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลาง

ค า่และอาหารเชา้ระหว่างเทีย่วบนิสูน่ครอสิตนับูล ประเทศตรุก ี

15.50 น  ถงึสนามบนิอสิตนับูล Transit สูเ่มอืงกาซแิอนเทป 

17.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงกาซแิอนเทป โดยเทีย่วบนิ TK 2226 (บนิภายในประเทศ) 

19.00 น. ถงึสนามบนิเมอืงกาซแิอนเทป Gaziantep ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก เป็นศนูยก์ลางของ

ระบบเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวนัออกของตรุก ีและเป็นแหลง่ผลติถัว่พติาชโิอ

ไดม้ากทีส่ดุในตรุก ี

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN GAZIANTEP 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมพพิธิภณัฑซุ์กมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum 

ซึง่จัดแสดงชิน้งานโมเสกที่สวยงามอย่างสมบูรณ์แบบและมีชือ่เสยีง

โด่งดังไปทั่วโลก คือภาพชือ่ ยปิซ ีความน่าสนใจกับผลงานยปิซีคือ 

เมือ่สบตาสาวยปิซเีธอจะมองตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเคลือ่นไหวไป

ในทิศใด ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางดา้นศิลปะโบราณที่เป็น

แบบอย่างใหง้านศลิปะสมัยใหม่ ปัจจุบันพพิธิภัณฑซ์กุมาโมเสกแห่งนี้

เป็นพพิธิภณัฑโ์มเสกทีส่ าคญัและใหญ่ทีส่ดุในโลก 

จากนั้นน าท่านสู่ย่านตลาดขายสนิคา้พื้นเมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ Copper Bazaar 

ตล่าดแห่งนี้มีส ิน้คา้พืน้เมืองขึน้ชือ่โดยเฉพาะทีโ่ดดเด่นคอื ภาชนะต่าง ๆ ทีท่ ามาจากดบีุก ทองแดง เครื่องเงนิ แลว้

น ามาแกะสลักลวดลาย ยอ้นยุคกับ “Han” ทีพ่ักแรมของกองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตัง้แต่โบราณสนิคา้

ทีน่ี่สว่นใหญ่จะผลติเพือ่ตลาดภายในประเทศ และสง่ออกสูป่ระเทศทีอ่ยู่ในกลุม่ตะวันออกกลาง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้

ส ิน้คา้พืน้เมอืงตามอัธยาศยั  เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงฮารร์าน Harrann เมืองโบราณทีม่ีความส าคัญดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นดนิแดนของแอสซเีรียน เป็น

ศนูยก์ลางการคา้ขาย วัฒนธรรมและศาสนา เมอืงนี้ไดถ้กูบันทกึไว ้

ในคัมภรีไ์บเบลิว่า เป็นเมอืงทีอ่ับราอัมไดม้าอาศัยอยู่ และบดิาคอื

เทราหก์็ไดเ้สยีชวีติทีเ่มอืงฮารานแห่งนี้ กอ่นทีเ่ขาจะออกเดนิทางสู ่

เมืองคานะอัน (Canaan)  ดนิแดนศักดิส์ทิธิแ์ละ  ศาสดาทัง้สาม 

คอื โมเสส เจซสั และ โมฮัมหมัด ก็ไดเ้คยมาพักอาศยัทีเ่มอืงนี้ดว้ย 

ชมบา้นแบบรวงผึง่ Beehive Village ทีถู่กสรา้งขึน้อยู่ท่ามกลาง

พื้นทีร่าบและมีอากาศรอ้นจัดในหนา้รอ้นหนาว การออกแบบบา้น

คลา้ยกับรวงผึ้งก็เพื่อเป็นการระบายอากาศ จากนั้นไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเนมรุต 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซานลอิุรฟา Sanliurfa เมืองเก่ากว่า 1,200 ปี ก่อนครสิตกาล เป็นเมืองแรกที่ใหอ้สิระแก่

ประชากรในการเลอืกนับถอืศาสนา โดยวหิารของแตล่ะศาสนาแห่งหนึง่ๆจะถูกแปรเปลีย่นไปตามการนับถอืไปตามยุค

สมัย ตัง้แตยู่ดาห ์ครศิต ์และเป็นสเุหร่าตามความนับถอืของประชากรในปัจจุบันในอดตีเมืองซานลอิุรฟา ถูกปกครอง

มาหลายอาณาจักร และสดุทา้ยปกครองดว้ยอาณาจักรไบเซน

ไทล์ (Byzantines) จึงท าใหม้ีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มี

สถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศาสนาคริสต์และ

อสิลามถอืว่า เมอืงซานลอิุรฟา เป็นเมอืงส าคญัทางศาสนา เป็น

อันดบั 4 รองมาจาก เมกกะ เมดน่ิา และเยรูซาเลม ตามบันทกึ

ในคมัภรีไ์บเบลิ Bible และกรุอาน Qur'an น าทา่นชมถ า้อบัรา

ฮมั ตามความเชือ่ของชาวมุสลมิ กล่าวไวว้่า ถ ้าแห่งนี้เป็นที่ที่

อับราฮัม (นบ ีอบิรอฮมี) ไดอ้าศยัอยู่ตัง้แตแ่รกเกดิจนถงึอายุ 5 

ปี โดยพระเจา้ไดเ้นรมติใหน้ ้านมทีใ่ชด้ืม่กนิส าหรับเด็กทารกนัน้

ออกมาจากปลายนิว้ของอับราฮัมเอง เมือ่อับราฮัมเตบิใหญ่เป็น

บุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบุคคลที่

เชือ่มั่นในพระองคอ์ัลเลาะห ์เพียงองคเ์ดียวเท่านัน้ ในยุคนั้น

กษัตรยิเ์นมรุตโกรธแคน้ที่อับราฮัมไดเ้ขา้มาท าลายรูปปั้นศักดิส์ทิธิท์ีก่ษัตรยิ์เนมรุตนับถงึ จงึไดม้ีบัญชาใหจ้ับอับ

ราฮัมมาท าการประหารชวีติ โดยการยงิลงมาจากเสาคู่ดา้นบนของปราสาทอุรฟา ใหย้งิลงมาทีด่า้นลา่งทีจุ่ดไฟเตรยีม

ไวส้ าหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะใหอ้ับราฮัมเสยีชวีติในกองไฟทีร่อ้นแรง แต่พระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟทีล่กุโชตชว่ง

เหลา่นัน้ไดก้ลายเป็นน ้าและทอ่นฟืนไดก้ลายเป็นปลา บรเิวณนี้จงึกลายเป็นสระน ้าศักดิส์ทิธิ ์เป็นทีอ่ยู่อาศัยของปลา

คารป์ และปลาเทรา้ โดยมคีวามเชือ่กนัว่าถา้ใครไดเ้ห็นปลาเผอืกในสระน ้านี้จะไดเ้ป็นผูท้ีไ่ดข้ ึน้สวรรค ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 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 มชีือ่เสยีงอย่าง

มากในเรือ่งรูปสลักขนาดใหญ่ทีส่รา้งในศตวรรษที ่1 ก่อนครสิตกาลเดมิ ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟมาก่อนและเป็นทีต่ัง้

ของสสุานกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ ึน้ทะเบยีนใหส้ถานทีแ่หง่นี้

เป็นมรดกโลก ในปี 1987 ระหว่างเดนิทางน าท่านชมสะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพื่อถวาย

จักรพรรด ิSeptimius Severus เป็นสะพานโรมันทีส่รา้งดว้ยหนิทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานที่

สรา้งโดยชาวโรมันทีอ่าจจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120 เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบันยังคงอยู่สมบูรณ์แบบ 

จากนั้นชมเมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซ ึง่เดมิรูจ้ักในนามของป้อม

ปราการ สรา้งเพือ่ป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทีอ่ยู่อาศัยภายใน

อุโมงค ์บรเิวณนี้เคยไดร้ับการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช 

ผูโ้ด่งดัง กรีฑาทัพจากกรีซผ่านเมืองต่างๆมาเรื่อยจนถงึเอเชีย

กลาง หลังจากพระองคส์ ิน้พระชนมด์นิแดนทีพ่ระองคเ์คยรวบรวม

ไวก้็แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักร

โคมานายาแห่งนี้ วัฒนธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบ

กรีกผสมรวมเขา้กับความเชื่อของคนพื้นเมือง โคมานายาเป็น

เอกเทศอยู่ 200 ปี ก่อนจะถกูรวบรวมเขา้กบัจักรวรรดโิรมันในเวลา

ต่อมา น าท่านชมสุสานคาราคูซ สุสานของราชนิี Isias และเจา้

หญงิ Antiochis และ Aka I แห่งโคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 

กอ่นครสิตกาล โดยกษัตรยิค์นทีส่องแห่งโคมายานา โดยค าว่า Karakus มคีวามหมายว่า นกสดี า โดยชือ่นี้ไดม้าจาก 

นกอนิทรยีท์ีอ่ยู่ดา้นบนของเสาและรูปสลกักษัตรยิแ์ห่งโคมายานา  
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เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

ทา่นชมความสวยงามของพระอาทติยต์กดนิที ่ภเูขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์ีส่ าคัญสว่นหนึง่ของท

รปินี้  “ภเูขาเนมรุต เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ดในโลกแหง่หนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระอาทติยต์ก

ดนิ ” ใหท้่านเก็บภาพประทับใจ **หมายเหตุ ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ** จากนั้นกลับสู่กลับสุ่โรงแรมที่พัก เพื่อ

รับประทานอาหารค า่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั EUPHRAT HOTEL NEMRUT 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาเนมรตุ - เมอืงดยิาบาเคอร ์- ก าแพงเมอืง -เมอืงมารด์นิ  

05.00 น.  ทา่นชมความสวยงามของพระอาทติยต์กขึน้

ที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลท์ที่ส าคัญ

สว่นหนึง่ของทรปินี้  “ภเูขาเนมรตุ เป็นสถานทีท่ ีส่วยทีสุ่ด

ในโลกแห่งหนึง่ส าหรบัการชมพระอาทติยข์ ึน้ กบั พระ

อาทติยต์กดนิ ” ในปี ค.ศ. 62 กษัตริย์แอนตโิอไดส้รา้ง

สสุานโดยมีรูปปั้นของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนก

อนิทรแีละเทพเจา้ของเปอเซยีไวบ้นภเูขาหุบเขาเทพเจา้แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนหลักขอเรียงว่าระเบียง 3 ดา้น คือดา้นทศิ

เหนือ ตะวันออก และตะวันตก ระเบียงฝ่ังตะวันตกและฝ่ัง

ตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ที่

สลักจากเนื้อหนิของภูเขา สว่นระเบียงทางทศิเหนือไม่มีรูปสลักเหมือนอีกสองฝ่ัง คาดว่าเป็นทีช่มุนุมในชว่งทีม่ีการ

ประกอบพธิ ีไม่มีร่องรอยของการสรา้งส ิง่อืน่ใดในเขตบรเิวณนี้คอืระเบียงฝ่ังตะวันตกระเบียงฝ่ังตะวันออกอยู่ในสภาพ

ดกีว่าฝ่ังตะวันตก รูปสลักหนิสว่นล าตวัยังน่ังอยู่บนบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แต่สว่นเศยีรร่วงลงมา แตถู่กจับเรียง

ตัง้ข ึน้เป็นแถว ซึง่สว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2 เมตรรูปสลกัหนิทัง้หมดจากทีร่วบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทร ีซึง่สตัว ์2 ชนดิ

นี้มหีนา้ทีคุ่ม้คองทกุส ิง่บนหุบเขา รูปสลกัหนิกษัตรยิ ์Antiochos I, เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, 

สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิล  ิใหท้่านเก็บภาพประทับใจ**หมายเหตุ ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ**  จากนั้น

กลบัสูก่ลบัสุโ่รงแรมทีพ่ัก เพือ่รับประทานอาหารเชา้  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดยิาบาเคอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงหลังทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีตัง้อยู่รมิแม่น ้าไทกรสิ 

เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองในภูมภิาคตะวันออกเฉียง

ใตข้องอนาโตเลีย มีวัฒนธรรมพื้นบา้นที่มีเอกลักษณ์

ยังคงบรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น มีสนิคา้

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 าแพงเมืองจีน โดยก าแพงนี้ไดร้ับการดูแลรักษาเป็น

อย่างดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก าแพงเมืองนี้สรา้ง

ลอ้มรอบเขตเมืองเก่าไว ้โดยมีประตูทางเขา้ 4 ทาง มี

หอคอย 82 หอคอย จากนัน้น าทา่นชมสะพาน Dicle  หรอื สะพานสบิโคง้ เป็นสะพานทีม่คีุณคา่ทางประวัตศิาสตร์

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

สมัยกอ่นใชส้ าหรับสญัจรไปมาระหว่างเมอืงปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี้  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 เดนิทางสู่เมอืงมารด์นิ ตัง้อยู่บนที่ราบเมโสโปเตเมีย ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีเป็นเมอืงโบราณเกา่แกท่ีส่ดุบน

พืน้ทีเ่มโสโปเตเมยีตอนบน การขุดคน้โบราณสถานในเมืองนี้มีข ึน้

ในปี ค.ศ. 1920  พบว่าซากเมืองมีอายุยอ้นไปถงึ 4,000 ปีก่อน

ครสิตกาล อารยธรรมแรกทีพ่บในพื้นทีน่ี้ คอือารยธรรมสบุาเรียน 

(Subarians) เมือ่ประมาณ 3,000 ปีก่อนครสิตกาลและอารยธรรม

อีลาไมต ์เมื่อประมาณ 2,230 ปีก่อนครสิตกาล ตามดว้ยบาบโิล

เนี ยน ,  ฮิต ไทต์ , อั สซี เ รี ยน ,โ รมั น  และไบแซนไทน์   มี

สถาปัตยกรรมสรา้ง ดว้ยหนิทีว่างซอ้นตกแตง่อย่างเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตัว เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์อย่างแทจ้รงิดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลากหลายชาตพิันธุ ์วทิยาส ิง่

มหัศจรรยท์างโบราณคดแีละมรดกทางประวัตศิาสตร ์น าทา่นสูจ่ดุชมววิพาโนรามาของเมอืงมารด์นิใหท้า่นเก็บภาพ

ประทบัใจจากนัน้น าทา่นชมสเุหรา่ประจ าเมอืงมารด์นิ (Great Mosque of Mardin) เป็นหนึง่ในมัสยดิเกา่แกข่อง

เมือง สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมโีดมและหอสงูยอดแหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นที่

เรียกคนมาสวดมนตร ์แต่เดมิมีสองยอด แต่ไดถ้ล่มลงมาเมื่อหลายศตวรรษทีผ่่านมา อสิระใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปใน

ย่านเมอืงเกา่ ซึง่มทีวิทศันท์ีส่วยงามทวิเขาทีอ่ยู่เป็นฉากหลงัเสรมิใหภ้าพสวยงามดัง่ภาพวาด 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
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น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก KAYA NINOVA Mardin 4*Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้ เมอืงดารา -เมอืงฮาซานคฟี- NUMRUT CRATER LAKE 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่เมอืงดาราหรอืดารส์ Ancient City of Dara, 
Mesopotamia เดมิเคยเป็นเมอืงป้อมปราการตะวันออกทีส่ าคญัทาง
ตอนเหนือของเมโสโปเตเมยีตดิกบัอาณาจักรยะหซ์ดิ (เปอรเ์ซยี)ถอืว่ามี

ความส าคญัของยุทธศาสตรส์อยา่งยิง่ในความขดัแยง้ของชาวโรมัน - 
เปอรเ์ซยีศตวรรษที ่6 การรบทีม่ชีือ่เสยีงของดาราทีเ่กดิข ึน้ น าชมทา่น

เมอืงโบราณและอา่งเก็น ้าใตด้นิขนาดใหญ่สรา้งขึน้ในยุคค.ศ 530 อสิระ
ใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ  
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสูเ่มอืงฮาซานคฟี (Hasankeyf) เป็นเมืองโบราณอายุ 12,000 

ปี ทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าไทกรสี ประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ของตรุก ีเมื่อปี 

ค.ศ. 1981 เดมิเมอืงนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวอารเ์มเนียและอาหรับมา

กอ่น ตอนหลงัก็เร ิม่มชีาวเคริด์อพยพมาอยู่ เมอืงนี้มป้ีอมปราการเกา่ตัง้อยู่

บนเนนิเขาทีส่งูประมาณ 100 เมตรซึง่สรา้งไวเ้พื่อใชเ้ป็นจุดสงัเกตการณ์

เสน้ทางการคา้ทางน ้าทีจ่ะมเีรอืสนิคา้ผ่านไปมา ปัจจุบันเมืองนี้เป็นจุดชม

ววิแม่น ้าไทกรสิทีส่วยงาม มองเห็นซากสะพานโบราณชิน้หนึง่ทีส่รา้งข ึน้

ตัง้แต ่ค.ศ. 1116 เพื่อใชส้ญัจรขา้มแม่น ้าไทกรสิและขึน้ชือ่ว่าเป็นสะพาน

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุคกลาง อสิระเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมืองตลาดเล็กรมิ

แม่น ้าของชมุชน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Nemrut Crater Lake เป็น

ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟน ้าจดืของเมอืงBitlis และยังเป็น ทะเลสาบปลอ่ง

ภเูขาไฟทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของโลก อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก THE CRATER HOTEL 5* HOTEL  
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วนัทีห่ก เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคามา่-ปราสาทวาน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงวาน Van ตัง้อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตุรก ีไดร้ับฉายาว่า “ไขม่กุแหง่ตะวนัออก” 
The Pearl of The East เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมปิระเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึง่เป็น

ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในตรุก ีน าทา่นสู ่เกาะอคัดามา่ (Akdamar Island) เกาะทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ใน ทะเลสาบ
วาน (Lake Van) เกาะแห่งนี้มีพื้นทีป่ระมาณ 0.7 ตารางกโิลเมตร โดยเกาะอยู่ห่างจากชายฝ่ังประมาณ 3 กโิลเมตร 

ทะเลสาบวาน ตัง้อยู่ที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 1 ,650 เมตร ทะเลสาบเกดิจากล าธารเล็ก ๆ ในเขต
เทอืกเขาใกลเ้คยีงไหลมารวมกนัจนกระทัว่กลายเป็นทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ ซึง่ภายในทะเลสาบ ประกอบไปดว้ยเกาะ
หลกัๆ จ านวน 4 เกาะดว้ยกัน โดยทะเลสาบแห่งนี้ถอืว่าเป็นทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศตรุก ีและเป็นทะเลสาบที่

อยู่สงูทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลกอกีอสิระใหท้า่เก็บภาพประทบัใจ   
เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านสู่ House of Van Cats เมืองวานมีชื่อเสียงมาก
ทีส่ดุอีกดา้นหนึง่คอื แมว ซึง่เป็นพันธุ์ทีม่ีขนฟูสขีาว และมี

นัยน์ตาทัง้สองขา้งไม่เหมือนกัน โดยที่ขา้งหนึ่งจะมีสีฟ้า 
และอีกขา้งหนึง่มีสเีหลอืง นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่
เมืองวานเท่านั้น ซึง่มีที่เดียวในโลก ทางรัฐบาลตุรกีไดม้ี

กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นสัตว์สงวน ไม่สามารถน าออกนอก
ประเทศเพื่อขยายพันธุ์ได ้จากนัน้น าท่านชมความสวยงาม
ของปราสาทวาน นอกเขตเมืองใหม่ สรา้งขึ้นในสมัย 

Uratian เป็นปราสาทที่ใหญ่ทีสุ่ดในแถบนี้ ซ ึง่รวมถงึ อามา
เนีย ตุรกี และ อหิร่าน มีชือ่เรียกอีกชือ่หนึ่งว่า The Saduri 

สรา้งโดยกษัตริย์ Saduri II ในระหว่าง 764-735 ก่อน
ครสิตกาล  ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซีย ภายในมีวัดที่มีศลิา

จารกึภาษาลิม่ของ Uratian  มีหอ้งต่าง ๆ ที่ล ้ายุคจนน่าแปลกใจอีกหลายหอ้ง เช่น หอ้ง Container  ใชเ้ก็บขา้ว 

ขา้วโพด และธัญพืช และน ้า  ดา้นหนา้ปราสาทมีทะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาตป้ิองกันการรุกรานจากศัตรู 
ดา้นลา่งของป้อมสรา้งดว้ยหนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิทีท่ าจากโคลนตากแหง้ ก าแพงสรา้งภายหลงัในยุคกลาง 

ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมววิที่สวยทีส่ดุของเมืองวาน  มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศตรุก ี ไดแ้บบพาโนรามาสดุสายตา 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RONESANS LIFE HOTEL  5* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงโดกเุบยาซติ –เทอืกเขาอารารทั- เมอืงคารส ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงโดกุเบยาซติ ทางทศิตะวันออกสดุของประเทศตุรกี 

เมืองนี้ถกูโอบดว้ยทวิเขา Mt. Ararat พื้นทีร่าบสว่นใหญ่ใชป้ลูกหญา้

หรือพืชผลไวส้ าหรับเป็นอาหารสตัว์ในฤดูหนาว ผูค้นที่อาศัยอยู่ใน

พืน้ทีภู่เขาจะสรา้งบา้นทีท่ ามาจากดนิเหนียว เพื่อเพิม่ความอบอุ่นใน

ฤดหูนาว เมอืงเบยาซติไดถ้กูท าลายเสยีหายอย่างหนักในสงครามโลก

ครัง้ที่ 1 และสงครามกูเ้อกราชตุรก ีและในปี 1930 มีการสรา้งเมือง

ใหม่ข ึ้นมาคือเมือง Dogubeyazit แปลว่า East Beyazit ชมความ

สวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร ์กลางเมืองเบยาซติเก่า 

สรา้งในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทัพ

เตอร์กที่เขา้มาปกครองเบยาซิต ในปี 1685 ส่วนที่เ ป็นฮาเร็ม 

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

ความส าคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอสิตันบูล  มีชือ่เสยีงทีส่ดุในยุคนัน้ สรา้งอยู่บน

เนนิเขา เป็นส ิง่ปลูกสรา้งขนาดใหญ่แห่งสดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน และเป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมออตโต
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มันในยุคศตวรรษที ่18 ทีม่ีคุณคา่ทางประวัตศิาสตรแ์ห่งหนึง่ ชัน้ล่างของพระราชวังสรา้งอยู่บนเนนิเขาบนชัน้หนิทีม่ี

ความแข็งแรง อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงู มีเพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นทีร่าบ เป็นทางเขา้ออก มหีนา้

มุขแคบ ๆ ตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ไดม้ากจากภูเขาที่อยู่ในย่านนี้ สรา้งโดยช่างฝีมือชัน้สูงมีการ

แกะสลกัหนิไวอ้ย่างสวยงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

เดนิทางสูเ่มอืงคารส์ ผ่านเทอืกเขาอารารทั ซึง่ยอดเขา The great Ararat เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในตุรกดีว้ยความสูง 

5,137 เมตรจากระดับน ้าทะเลถอืไดว้่าเป็นหลังคาตุรกกี็ว่าได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี 

เทอืกเขานี้ชาวครสิเตยีนเชือ่ว่าเป็นทีท่ีเ่รือโนอาห ์ (Noah’s Ark) เกยอยู่หลงัเหตุการณ์น ้าท่วมโลกครัง้ใหญ่ในคมัภรี ์

Bible ของชาวยวิและครสิต ์ใน Old Testament เล่ม Book of Genesis และในพระมหาคัมภรี์อัลกุรอ่านของมุสลมิ 

โดยตามต านานเลา่ว่าพระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิไดช้ว่ยเหลอืโนอาร ์กบัสมาชกิในครอบครัวอกี 7 คน และสตัวช์นดิตา่ง 

ๆ อย่างละ 1 คู่ จากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ทีค่ร่าชวีติผูค้นและสตัวท์ัง้หลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์่อเรือ

ยาวขนาด 137 เมตร แลว้น าสตัวต์า่ง ๆ ไวบ้นเรือ เมือ่เกดิน ้าทว่ม เรือโนอารก์็ลอยอยู่บนพื้นผวิน ้าเป็นเวลา 6 เดอืน 

เมื่อน ้าลดเรือโนอารก์็ลอยมาตดิอยู่บนเทอืกเขา Ararat แห่งนี้ทุกคนจงึปลอดภัยจากน ้าท่วมโลกในครัง้นัน้ ระหว่าง

ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของเทอืกเขา้นี้  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก WINTER CITY 4* Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด  Ani Site History- เมอืงคารส์ -อสิตนับล ู

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมอืงเอนชิม Ani Site History เป็นเมือง

โบราณทีต่ดิชายแดนอารม์าเนีย เป็นสว่นหนึง่ของเมอืง

คาร์สอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักอาร์มาเนีย

ยุคกลาง ปัจจุบันคอืประเทศอารม์าเนีย เมอืงเอนติัง้อยู่

บนพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีแม่น ้ า  Arpacia อยู่ทางทิศ

ตะวันออก เป็นพรมแดนธรรมชาตริะหว่างตุรกแีละอาร์

มาเนีย ทศิตะวันตกติดกับหมู่บา้น Tzaghkotzadzor 

เ มื อ ง เ อนิ ได ้ถู ก ขนานน าม ว่ า เ ป็ น  City of 1001 

Churches เนื่ องจากมีวัด  โบสถ์ พระราชวัง ป้อม

ปราการมากมายทีส่รา้งเรียงรายอยู่บนเสน้ทางการคา้

โบราณ และเป็นส ิง่ปลูกสรา้งที่มีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและศลิปะสูงสุดของโลกในยุคนั้น ในกลางปี

ครสิตศ์ตวรรษที ่18 พวกชนเผ่าเคอรด์ชิ (Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆา่ชาวเมือง จนชาวเมืองตอ้งอพยพหนีทิง้ให ้

เมืองเอนกิลายเป็นเมืองรา้งถงึ 100 ปี จนกระทั่งนักเดนิทางชาวรัสเซียมาพบเมืองนี้และน าไปเขยีนลงในหนังสอื 

จากนัน้จงึมีการก าหนดใหเ้มืองเอนแิห่งนี้เป็นเมืองท่องเทีย่วแห่งใหม่ ปี 1892 ปัจจุบันไดร้ับการบันทกึใหเ้ป็นมรดก

โลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

15.30-18.05 น. เดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับูล เทีย่วบนิที ่TK 2715 (บนิภายในประเทศ) 

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

วนัทีเ่กา้   อสิตนับลู - กรงุเทพ 

09.50 น.    เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทบัใจ   

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

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****   
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

ก าหนดการเดนิทาง (ม.ีค-พ.ย 63 ) ราคา/ บาท 

มนีาคม 63 

21-29 ม.ีค /28 ม.ี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-7ม.ิย 63 

มถินุายน 63 

6-14 ม.ิย / 13-21 ม.ิย /20-28 ม.ิย /27 ม.ิย-5ก.ค 63 

กรกฎาคม 63 

4-12 ก.ค /25 ก.ค-2ส.ค 63 

สงิหาคม 63 

8-16ส.ค 63 

กนัยายน 63 

12-20 ก.ย /26 ก.ย-4 ต.ค 63 
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ตลุาคม 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 

 

พฤศจกิายน 63 

7-15 พ.ย /14-22 พ.ย /21-29 พ.ย 63 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 8,500.- 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัร ์

เพ ิม่  ทา่นละ 3,900 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.   คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด (กรงุเทพ-อสิตนับลู-กรงุเทพ)+เทีย่วบนิภายในประเทศ 2 เทีย่ว 

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุก ี

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบุตามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

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

3.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

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

สดุทา้ย 

7.   คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ   

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถ

ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
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3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1.   การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 45 วัน มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่าง

นอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทวัร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่ 

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรือ คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-

หาย ความลา่ชา้ หรอื อุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูข ึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน 

หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8. เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการ

บนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ีร่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นได ้

อย่างรวดเร็ว ในกรณีทีเ่ครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉนิ หรือมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักของ

ประตูประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ข ึน้อยู่กับทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่นัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่น แนะน าใหท้า่น 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพ่ักเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) 

น า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตก

ลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  
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3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัร์

ทีท่่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือ

การหลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงิน) เดนิทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

โรงแรมและหอ้ง  

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

ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกต่างกนัซึง่อาจจะ

ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการหรือ อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งใน

ยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศทีม่ีจะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้น

เท่านัน้ในกรณีทีม่ีการจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข ึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธÍิ ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตดัเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็น

ตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมี

โลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอย่างละเอียดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่ง

ไดไ้ม่เกนิ 10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่

รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ( ICAO )  

หากทา่นซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าข ึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ข ึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ

สายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่

ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งไดต้อ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมคีวามกวา้ง ( 9.75นิว้ ) + ยาว ( 21.5

นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวร์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิกระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)  

 


