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NT485
ทวัรต์รุก ีอนาโตเลยี [ บนิภายใน 2 ครัง ] 10 วัน 7 คนื ( TK )
ทัวรต์รุก ี, 10 วัน 7 คนื ,

HILTON GARDEN SANLIURFA  , Nemrut Hotel  , KAYA NINOVA Mardin  , Double three by Hilton Van
 , WINTER CITY  , Erzurum  , UZUNGOL WOOD

อสิตนับูล - กาซแิอนเทป - พพิธิภณัฑซุ์กมาโมเสก - ตลาดพนืเมอืง - ซานลอิุรฟา - ถ้าํอบัราฮมั - เมอืงฮารร์าน 
ภูเขาเนมรตุ - สะพานเซเวอรนั - เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี - สสุานคาราคูซ - รปูสลกักษตัรยิแ์หง่โคมายานา 

พระอาทติยข์นึท ีภูเขาเนมรตุ - เมอืงดยิาบาเคอร ์- กําแพงเมอืง - สะพาน Dicle - เมอืงมารด์นิ 
เมอืงดารา - เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัดามา่ - ปราสาทวาน - เมอืงโดกุเบยาซติ - พระราชวงัอซิฮากพาชาร ์

เมอืงคารส์ - เทอืกเขาอารารทั - Ani Site History - เมอืงเอรซู์รมุ - Tortum Waterfall - เมอืงแทรบซอน 
AydintepeBayburt’s underground city - เมอืงอูซนัโกล - Trabzon Hagia Sophia Museum - ตลาด AvrupaliPazari 

จุดชมววิ Boztepe - VarlibasAtapark Shopping

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - อสิตนับูล - เมอืงกาซแิอนเทป

18.30 น
พรอ้มกัน ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ สายการบนิเตอรก์ชิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางทําผา่นขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ



21.45 น.
ออกเดนิทางสู ่นครอสิตนับูล ประเทศตรุก ีโดยเทยีวบนิ TK 65 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.25 ชวัโมง) เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ
จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง และสายการบนิฯ บรกิาร อาหารกลางค่าํและอาหารเชา้ระหวา่งเทยีวบนิสูน่ครอสิตันบลู ประเทศตรุกี

วนัท ี2
เมอืงกาซแิอนเทป - พพิธิภณัฑซุ์กมาโมเสก - ตลาดพนืเมอืง - เมอืงซานลอิรุฟา - ถ้าํอบัราฮมั

04.00 น.
ถงึ สนามบนิอสิตนับูล Transit สู ่ เมอืงกาซแิอนเทป

06.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงกาซแิอนเทป โดยเทยีวบนิ TK 2220 (บนิภายในประเทศ)

07.55 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงกาซแิอนเทป Gaziantepไดช้อืวา่เป็นเมอืงทเีกา่แกท่สีดุในโลก
เป็นศนูยก์ลางของระบบเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวันออกของตรุก ีและเป็นแหลง่ผลติถัวพติาชโิอไดม้ากทสีดุในตรุกี

ทา่นชม พพิธิภณัฑซุ์กมา โมเสก Zeugma Mosaic Museum
ซงึจัดแสดงชนิงานโมเสกทสีวยงามอย่างสมบรูณ์แบบและมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก คอืภาพชอื ยปิซ ีความน่าสนใจกับผลงานยปิซคีอื
เมอืสบตาสาวยปิซเีธอจะมองตามเราไปตลอดไม่วา่เราจะเคลอืนไหวไปในทศิใด
ถอืวา่เป็นความมหัศจรรยท์างดา้นศลิปะโบราณทเีป็นแบบอย่างใหง้านศลิปะสมัยใหม่
ปัจจบัุนพพิธิภัณฑซ์กุมาโมเสกแหง่นีเป็นพพิธิภัณฑโ์มเสกทสํีาคัญและใหญ่ทสีดุในโลก 

จากนันนําทา่นสูย่่านตลาดขายสนิคา้พนืเมอืง Gaziantep BuyuksehirBelediyesiและ Copper Bazaar
ตลาดแหง่นีมสีนิคา้พนืเมอืงขนึชอืโดยเฉพาะทโีดดเดน่คอื ภาชนะตา่ง  ๆททํีามาจากดบีกุ ทองแดง เครืองเงนิ แลว้นํามาแกะสลักลวดลาย
ยอ้นยุคกับ “Han” ทพัีกแรมของกองคาราวานคา้ขายในเสน้ทางสายไหมตังแตโ่บราณสนิคา้ทนีีสว่นใหญ่จะผลติเพอืตลาดภายในประเทศ
และสง่ออกสูป่ระเทศทอียู่ในกลุม่ตะวันออกกลาง อสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงซานลอิรุฟา Sanliurfa เมอืงเกา่กวา่ 1,200 ปี กอ่นครสิตกาล เป็นเมอืงแรกทใีหอ้สิระแกป่ระชากรในการเลอืกนับถอืศาสนา
โดยวหิารของแตล่ะศาสนาแหง่หนงึๆจะถูกแปรเปลยีนไปตามการนับถอืไปตามยุคสมัย ตังแตยู่ดาหค์รศิต์
และเป็นสเุหร่าตามความนับถอืของประชากรในปัจจบัุนในอดตีเมอืงซานลอิุรฟา ถูกปกครองมาหลายอาณาจักร
และสดุทา้ยปกครองดว้ยอาณาจักรไบเซนไทล ์(Byzantines) จงึทําใหม้วัีฒนธรรมทหีลากหลาย มสีถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ศาสนาครสิตแ์ละอสิลามถอืวา่ เมอืงซานลอิุรฟา เป็นเมอืงสําคัญทางศาสนา เป็นอันดับ 4 รองมาจาก เมกกะ เมดน่ิา และเยรูซาเลม
ตามบันทกึในคัมภรีไ์บเบลิ Bible และกรุอาน Qur'an

นําทา่นชม ถ้าํอบัราฮมั ตามความเชอืของชาวมุสลมิ กลา่วไวว้า่ ถ ้าํแหง่นีเป็นททีอัีบราฮัม (นบ ีอบิรอฮมี) ไดอ้าศัยอยู่ตังแตแ่รกเกดิจนถงึอายุ 5 ปี
โดยพระเจา้ไดเ้นรมติใหน้ ้าํนมทใีชด้มืกนิสําหรับเด็กทารกนันออกมาจากปลายนวิของอับราฮัมเอง
เมอือับราฮัมเตบิใหญ่เป็นบคุคลทมีคีวามเฉลยีวฉลาดเป็นอย่างมาก และเป็นบคุคลทเีชอืมันในพระองคอั์ลเลาะห ์เพยีงองคเ์ดยีวเทา่นัน
ในยุคนันกษัตรยิเ์นมรุตโกรธแคน้ทอัีบราฮัมไดเ้ขา้มาทําลายรูปปันศักดสิทิธทิกีษัตรยิเ์นมรุตนับถงึ
จงึไดม้บัีญชาใหจั้บอับราฮัมมาทําการประหารชวีติ โดยการยงิลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอุรฟา
ใหย้งิลงมาทดีา้นลา่งทจีดุไฟเตรียมไวสํ้าหรับรอเผาอับราฮัม หวังจะใหอั้บราฮัมเสยีชวีติในกองไฟทรีอ้นแรง
แตพ่ระเจา้ไดเ้นรมติใหเ้ปลวไฟทลีกุโชตชว่งเหลา่นันไดก้ลายเป็นน ้าํและทอ่นฟืนไดก้ลายเป็นปลา บรเิวณนีจงึกลายเป็นสระน ้าํศักดสิทิธิ
เป็นทอียู่อาศัยของปลาคารป์ และปลาเทรา้ โดยมคีวามเชอืกันวา่ถา้ใครไดเ้ห็นปลาเผอืกในสระน ้าํนีจะไดเ้ป็นผูท้ไีดข้นึสวรรค์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Hilton Garden Inn Sanliurfa 5*หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงฮารร์าน - เมอืงเนมรุต - สะพานเซเวอรนั - เมอืงโบราณอาเซเมยี - สสุานคาราคซู - รูปสลกักษตัรยิแ์หง่โคมายานา



เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่เมอืงฮารร์าน Harrannเมอืงโบราณทมีคีวามสําคัญดา้นประวัตศิาสตร ์เป็นดนิแดนของแอสซเีรียน เป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย
วัฒนธรรมและศาสนา เมอืงนีไดถู้กบันทกึไวใ้นคัมภรีไ์บเบลิวา่ เป็นเมอืงทอัีบราอัมไดม้าอาศัยอยู่
และบดิาคอืเทราหก็์ไดเ้สยีชวีติทเีมอืงฮารานแหง่นี กอ่นทเีขาจะออกเดนิทางสู ่เมอืงคานะอัน (Canaan) ดนิแดนศักดสิทิธแิละ ศาสดาทังสาม คอื
โมเสส เจซสั และ โมฮัมหมัด ก็ไดเ้คยมาพักอาศัยทเีมอืงนีดว้ย

ชม บา้นแบบรวงผงึ Beehive Village ทถีูกสรา้งขนึอยู่ทา่มกลางพนืทรีาบและมอีากาศรอ้นจัดในหนา้รอ้นหนาว
การออกแบบบา้นคลา้ยกับรวงผงึก็เพอืเป็นการระบายอากาศ

จากนันไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเนมรุต

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เมอืงเนมรุตซงึเป็นทตัีงของ ภเูขาเนมรุต (Mount Nemrut) มคีวามสงู 2,134
เมตรมชีอืเสยีงอย่างมากในเรืองรูปสลักขนาดใหญ่ทสีรา้งในศตวรรษท ี1 กอ่นครสิตกาลเดมิ
ภเูขาลกูนีเป็นภเูขาไฟมากอ่นและเป็นทตัีงของสสุานกษัตรยิแ์หง่อาณาจักรโคมายานา (Commagene Kingdom) UNESCO
ไดข้นึทะเบยีนใหส้ถานทแีหง่นีเป็นมรดกโลก ในปี 1987

ระหวา่งเดนิทางนําทา่นชม สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพอืถวายจักรพรรด ิSeptimius Severus
เป็นสะพานโรมันทสีรา้งดว้ยหนิทังหมด 92 กอ้น  ๆละประมาณ 10 ตัน เป็นสะพานทสีรา้งโดยชาวโรมันทอีาจจะมขีนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ยาว 120
เมตร กวา้ง 7 เมตร ปัจจบัุนยังคงอยู่สมบรูณ์แบบ 

จากนันชม เมอืงโบราณอารเ์ซเมยี ซงึเดมิรูจั้กในนามของป้อมปราการ
สรา้งเพอืป้องกันไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานทอียู่อาศัยภายในอุโมงคบ์รเิวณนีเคยไดรั้บการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ดง่ดัง
กรีฑาทัพจากกรีซผา่นเมอืงตา่งๆมาเรือยจนถงึเอเชยีกลาง หลังจากพระองคส์นิพระชนมด์นิแดนทพีระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมอืงตา่งๆ
แลว้ก็ปกครองตนเอง รวมถงึอาณาจักรโคมานายาแหง่นี วัฒนธรรมของโคมานายา
เป็นอารยธรรมแบบกรีกผสมรวมเขา้กับความเชอืของคนพนืเมอืง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี
กอ่นจะถูกรวบรวมเขา้กับจักรวรรดโิรมันในเวลาตอ่มา

นําทา่นชม สสุานคาราคซู สสุานของราชนีิ Isiasและเจา้หญงิ Antiochisและ Aka I แหง่โคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 กอ่นครสิตกาล
โดยกษัตรยิค์นทสีองแหง่โคมายานา โดยคําวา่ Karakusมคีวามหมายวา่ นกสดํีา โดยชอืนีไดม้าจาก
นกอนิทรียท์อียู่ดา้นบนของเสาและรูปสลักกษัตรยิแ์หง่โคมายานา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Nemrut Hotel 4* Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ชมพระอาทติยข์นึ ณ ภเูขาเนมรุต - เมอืงดยิาบาเคอร ์- กําแพงเมอืง - เมอืงมารด์นิ

05.30 น.
ทา่นชมความสวยงามของ พระอาทติยข์นึท ีภเูขาเนมรุต (Mount Nemrut) เป็นไฮไลทท์สํีาคัญสว่นหนงึของทรปินี “ภเูขาเนมรุต
เป็นสถานททีสีวยทสีดุในโลกแหง่หนงึสําหรับการชมพระอาทติยข์นึ กับ พระอาทติยต์กดนิ ” ในปี ค.ศ. 62
กษัตรยิแ์อนตโิอไดส้รา้งสสุานโดยมรีูปปันของตนเองขนาดใหญ่และสงิโตสองตัวนกอนิทรีและเทพเจา้ของเปอเซยีไวบ้นภเูขาหบุเขาเทพเจา้แบง่ออกเป็น
3 สว่นหลักขอเรียงวา่ระเบยีง 3 ดา้น คอืดา้นทศิเหนือ ตะวันออก
และตะวันตกระเบยีงฝังตะวันตกและฝังตะวันออกประกอบดว้ยแถวของหนิสลักเทพเจา้ขนาดใหญ่ทสีลักจากเนือหนิของภเูขา
สว่นระเบยีงทางทศิเหนือไม่มรีูปสลักเหมอืนอกีสองฝัง คาดวา่เป็นทชีมุนุมในชว่งทมีกีารประกอบพธิี
ไม่มรี่องรอยของการสรา้งสงิอนืใดในเขตบรเิวณนีคอืระเบยีงฝังตะวันตกระเบยีงฝังตะวันออกอยู่ในสภาพดกีวา่ฝังตะวันตก
รูปสลักหนิสว่นลําตัวยังนังอยู่บนบัลลังค ์ความสงู 8-10 เมตร แตส่ว่นเศยีรร่วงลงมา แตถู่กจับเรียงตังขนึเป็นแถว ซงึสว่นเศยีรก็มคีวามสงู 2
เมตรรูปสลักหนิทังหมดจากทรีวบรวมไวไ้ดม้ ีสงิโต นกอนิทรี ซงึสตัว ์2 ชนดินีมหีนา้ทคีุม้คองทกุสงิบนหบุเขา รูปสลักหนิกษัตรยิ ์Antiochos I,



เทพโีคมายานา, ซสุ-อารามาสต,์ เทพอารเ์มเนียน, สรุยิเทพอะพอลโลม เทพเฮอรค์วิลใิหท้า่นเก็บภาพประทับใจ จากนันกลับสูก่ลับสุโ่รงแรมทพัีก
เพอืรับประทานอาหารเชา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดยิาบาเคอร ์ซงึเป็นเมอืงหลังทางตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุก ีตังอยู่รมิแม่น ้าํไทกรสิ
เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับสองในภมูภิาคตะวันออกเฉียงใตข้องอนาโตเลยี
มวัีฒนธรรมพนืบา้นทมีเีอกลักษณ์ยังคงบรรยากาศในยุคกลางไวไ้ดค้รบถว้น มสีนิคา้พนืเมอืงทขีนึชอื คอื เครืองประดับ เครืองเงนิ ทองแดง
เครืองปันดนิเผา ผา้ขนสตัวท์สํีาคัญทสีดุ

นําทา่นชม กําแพงเมอืงดยิาบาเคอร ์Diyabakir City Wallทําดว้ยหนิบะซอลทส์ดํีา มคีวามยาวประมาณ 5.5 กโิลเมตร
ซงึเป็นกําแพงทยีาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากกําแพงเมอืงจนี โดยกําแพงนีไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอย่างดทีสีดุแหง่หนงึของโลก
กําแพงเมอืงนีสรา้งลอ้มรอบเขตเมอืงเกา่ไว ้โดยมปีระตทูางเขา้ 4 ทาง มหีอคอย 82 หอคอย

จากนันนําทา่นชม สะพาน Dicle หรือ สะพานสบิโคง้เป็นสะพานทมีคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรใ์นDiyarbak?rเหนือแม่น ้าํ
Tigrisสรา้งดว้ยหนิภเูขาไฟสดํีาสะพานมคีวามยาว 178 เมตร สรา้งเสร็จในปี ค.ศ 1065
สมัยกอ่นใชสํ้าหรับสญัจรไปมาระหวา่งเมอืงปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทขีนึชอืของเมอืงนี

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงมารด์นิ ตังอยู่บนทรีาบเมโสโปเตเมยี ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศตรุกี
เป็นเมอืงโบราณเกา่แกท่สีดุบนพนืทเีมโสโปเตเมยีตอนบน การขดุคน้โบราณสถานในเมอืงนีมขีนึในปี ค.ศ. 1920 พบวา่ซากเมอืงมอีายุยอ้นไปถงึ
4,000 ปีกอ่นครสิตกาล อารยธรรมแรกทพีบในพนืทนีี คอือารยธรรมสบุาเรียน (Subarians) เมอืประมาณ 3,000
ปีกอ่นครสิตกาลและอารยธรรมอลีาไมต ์เมอืประมาณ 2,230 ปีกอ่นครสิตกาล ตามดว้ยบาบโิลเนียน, ฮติไทต,์ อัสซเีรียน,โรมัน และไบแซนไทน์
มสีถาปัตยกรรมสรา้ง
ดว้ยหนิทวีางซอ้นตกแตง่อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยเสน่หอ์ย่างแทจ้รงิดว้ยสถาปัตยกรรมทสีวยงามหลากหลายชาตพัินธุว์ทิยาสงิมหัศจรรยท์างโบราณคดแีละมรดกทางประวัตศิาสตร์

นําทา่นสูจ่ดุชม ววิพาโนรามาของเมอืงมารด์นิ ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ

จากนันนําทา่นชม สเุหรา่ประจําเมอืงมารด์นิ (Great Mosque of Mardin)เป็นหนงึในมัสยดิเกา่แกข่องเมอืง สรา้งขนึในศตวรรษที
12โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมโีดมและหอสงูยอดแหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นทเีรียกคนมาสวดมนตร ์แตเ่ดมิมสีองยอด
แตไ่ดถ้ลม่ลงมาเมอืหลายศตวรรษทผีา่นมา อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ถ่ายรูปในย่านเมอืงเกา่
ซงึมทีวิทัศนท์สีวยงามทวิเขาทอียู่เป็นฉากหลังเสรมิใหภ้าพสวยงามดังภาพวาด

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
KAYA NINOVAMardin 4* Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงดารา - เมอืงวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอคัคามา่ - ปราสาทวาน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่เมอืงดาราหรอืดารส์ Ancient City of Dara, Mesopotamia
เดมิเคยเป็นเมอืงป้อมปราการตะวันออกทสํีาคัญทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมยีตดิกับอาณาจักรยะหซ์ดิ(เปอรเ์ซยี)ถอืวา่มคีวามสําคัญของยุทธศาสตรส์อย่างยงิในความขัดแยง้ของชาวโรมัน
- เปอรเ์ซยีศตวรรษท ี6 การรบทมีชีอืเสยีงของดาราทเีกดิขนึนําชมทา่นเมอืงโบราณและอ่างเก็น ้าํใตด้นิขนาดใหญ่สรา้งขนึในยุคค.ศ 530
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงวาน Van ตังอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศตรุก ีไดรั้บฉายาวา่“ไขมุ่กแหง่ตะวันออก”The Pearl of The East
เนืองจากเป็นเมอืงทมีภีมูปิระเทศสวยงามมาก โดยม ีทะเลสาบวาน Van Lake ซงึเป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในตรุกี



สงิททํีาใหเ้มอืงวานมชีอืเสยีงมากทสีดุอกีดา้นหนงึคอื แมว ซงึเป็นพันธุท์มีขีนฟสูขีาว และมนัียนต์าทังสองขา้งไม่เหมอืนกัน
โดยทขีา้งหนงึจะมสีฟ้ีา และอกีขา้งหนงึมสีเีหลอืง นับวา่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทเีมอืงวานเทา่นัน ซงึมทีเีดยีวในโลก
ทางรัฐบาลตรุกไีดม้กีฎหมายกําหนดใหเ้ป็นสตัวส์งวน ไม่สามารถนําออกนอกประเทศเพอืขยายพันธุไ์ด ้

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีงณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่เกาะอคัดามา่ (Akdamar Island)เกาะทใีหญ่เป็นอันดับ 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแหง่นีมพีนืทปีระมาณ 0.7 ตารางกโิลเมตร
โดยเกาะอยู่หา่งจากชายฝังประมาณ 3 กโิลเมตร ทะเลสาบวาน ตังอยู่ทคีวามสงูเหนือระดับน ้าํทะเลประมาณ 1,650 เมตร
ทะเลสาบเกดิจากลําธารเล็ก  ๆในเขตเทอืกเขาใกลเ้คยีงไหลมารวมกันจนกระทัวกลายเป็นทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ ซงึภายในทะเลสาบ
ประกอบไปดว้ยเกาะหลัก  ๆจํานวน 4 เกาะดว้ยกัน โดยทะเลสาบแหง่นีถอืวา่เป็นทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุในประเทศตรุกี
และเป็นทะเลสาบทอียู่สงูทสีดุแหง่หนงึในโลกอกีอสิระใหท้า่เก็บภาพประทับใจ 

จากนันนําทา่นชมความสวยงามของ ปราสาทวาน นอกเขตเมอืงใหม่ สรา้งขนึในสมัย Uratianเป็นปราสาททใีหญ่ทสีดุในแถบนี ซงึรวมถงึ
อามาเนีย ตรุก ีและ อหิร่าน มชีอืเรียกอกีชอืหนงึวา่ The Saduriสรา้งโดยกษัตรยิ ์Saduri II ในระหวา่ง 764-735 กอ่นครสิตกาล
ถูกคน้พบโดยชาวรัสเซยี ภายในมวัีดทมีศีลิาจารกึภาษาลมิของ Uratianมหีอ้งตา่ง  ๆทลี ้าํยุคจนน่าแปลกใจอกีหลายหอ้ง เชน่ หอ้ง Container
ใชเ้ก็บขา้ว ขา้วโพด และธัญพชื และน ้าํ ดา้นหนา้ปราสาทมทีะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาตป้ิองกันการรุกรานจากศัตรู
ดา้นลา่งของป้อมสรา้งดว้ยหนิบะซอลท ์ดา้นบนสรา้งดว้ยอฐิททํีาจากโคลนตากแหง้ กําแพงสรา้งภายหลังในยุคกลาง
ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุของเมอืงวาน มองเห็นทะเลสาบวานทะเลสาบทใีหญ่ทสีดุของประเทศตรุกี
ไดแ้บบพาโนรามาสดุสายตา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Double three by Hilton Van 5*Hotelหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เมอืงโดกุเบยาซติ - เทอืกเขาอารารทั - เมอืงคารส ์- Ani Site History

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงโดกุเบยาซติ ทางทศิตะวันออกสดุของประเทศตรุก ีเมอืงนีถูกโอบดว้ยทวิเขา Mt. Ararat
พนืทรีาบสว่นใหญ่ใชป้ลกูหญา้หรือพชืผลไวสํ้าหรับเป็นอาหารสตัวใ์นฤดหูนาว ผูค้นทอีาศัยอยู่ในพนืทภีเูขาจะสรา้งบา้นททํีามาจากดนิเหนียว
เพอืเพมิความอบอุ่นในฤดหูนาว เมอืงเบยาซติไดถู้กทําลายเสยีหายอย่างหนักในสงครามโลกครังท ี1 และสงครามกูเ้อกราชตรุก ีและในปี 1930
มกีารสรา้งเมอืงใหม่ขนึมาคอืเมอืง Dogubeyazitแปลวา่ East Beyazi

tชมความสวยงามของ พระราชวงัอซิฮาก พาชาร ์กลางเมอืงเบยาซติเกา่ สรา้งในสมัยออตโตมันโดย Colak Abdi Pasha
นายพลแหง่กองทัพเตอรก์ทเีขา้มาปกครองเบยาซติ ในปี 1685 สว่นทเีป็นฮาเร็ม (Harem) สรา้งเสร็จในสมัยของหลานปู่ ทชีอื Ishak Pasha ในปี
1784 พระราชวังแหง่นีสรา้งเหมอืนคอมเพล็กซ ์มคีวามสําคัญรองลงมาจากพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ในอสิตันบลู
มชีอืเสยีงทสีดุในยุคนัน สรา้งอยู่บนเนนิเขา เป็นสงิปลกูสรา้งขนาดใหญ่แหง่สดุทา้ยของอาณาจักรออตโตมัน
และเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมันในยุคศตวรรษท ี18 ทมีคีณุคา่ทางประวัตศิาสตรแ์หง่หนงึ
ชนัลา่งของพระราชวังสรา้งอยู่บนเนนิเขาบนชนัหนิทมีคีวามแข็งแรง อกีสามดา้นของพระราชวังเป็นหนา้ผาสงู มเีพยีงดา้นทศิตะวันออกจะเป็นทรีาบ
เป็นทางเขา้ออก มหีนา้มุขแคบ  ๆตัวอาคารสรา้งดว้ยดว้ยหนิสแีดงอมสม้ ไดม้ากจากภเูขาทอียู่ในย่านนี
สรา้งโดยชา่งฝีมอืชนัสงูมกีารแกะสลักหนิไวอ้ย่างสวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงคารส์ ผา่น เทอืกเขาอารารทั ซงึยอดเขา The great Ararat เป็นภเูขาทสีงูทสีดุในตรุกดีว้ยความสงู 5,137
เมตรจากระดับน ้าํทะเลถอืไดว้า่เป็นหลังคาตรุกก็ีวา่ได ้ยอดเขาอารารัทจะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะตลอดทังปี
เทอืกเขานีชาวครสิเตยีนเชอืวา่เป็นททีเีรือโนอาห(์Noah’s Ark) เกยอยู่หลังเหตกุารณ์น ้าํทว่มโลกครังใหญ่ในคัมภรี ์Bible ของชาวยวิและครสิต ์ใน
Old Testament เลม่ Book of Genesis และในพระมหาคัมภรีอั์ลกรุอ่านของมุสลมิ
โดยตามตํานานเลา่วา่พระผูเ้ป็นเจา้ของชาวยวิไดช้ว่ยเหลอืโนอาร ์กับสมาชกิในครอบครัวอกี 7 คน และสตัวช์นดิตา่ง  ๆอย่างละ 1 คู่



จากเหตกุารณ์น ้าํทว่มใหญ่ทคีร่าชวีติผูค้นและสตัวทั์งหลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์อ่เรือยาวขนาด 137 เมตร แลว้นําสตัวต์า่ง ๆ
ไวบ้นเรือ เมอืเกดิน ้าํทว่ม เรือโนอารก็์ลอยอยู่บนพนืผวิน ้าํเป็นเวลา 6 เดอืน เมอืน ้าํลดเรือโนอารก็์ลอยมาตดิอยู่บนเทอืกเขา Ararat
แหง่นีทกุคนจงึปลอดภัยจากน ้าํทว่มโลกในครังนันระหวา่งทา่นจะไดเ้ห็นความงามของเทอืกเขา้นี

นําทา่นสู ่เมอืงเอนชิม Ani Site History เป็นเมอืงโบราณทตีดิชายแดนอารม์าเนีย
เป็นสว่นหนงึของเมอืงคารส์อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักอารม์าเนียยุคกลาง ปัจจบัุนคอืประเทศอารม์าเนีย
เมอืงเอนตัิงอยู่บนพนืทสีามเหลยีมทมีแีม่น ้าํ Arpaciaอยู่ทางทศิตะวันออก เป็นพรมแดนธรรมชาตริะหวา่งตรุกแีละอารม์าเนีย
ทศิตะวันตกตดิกับหมู่บา้น Tzaghkotzadzorเมอืงเอนไิดถู้กขนานนามวา่เป็น City of 1001 Churches เนืองจากมวัีด โบสถ ์พระราชวัง
ป้อมปราการมากมายทสีรา้งเรียงรายอยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณ
และเป็นสงิปลกูสรา้งทมีคีวามกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีและศลิปะสงูสดุของโลกในยุคนัน ในกลางปีครสิตศ์ตวรรษท ี18 พวกชนเผา่เคอรด์ชิ
(Kurdish) ไดเ้ขา้มาปลน้และฆ่าชาวเมอืง จนชาวเมอืงตอ้งอพยพหนีทงิใหเ้มอืงเอนกิลายเป็นเมอืงรา้งถงึ 100 ปี
จนกระทังนักเดนิทางชาวรัสเซยีมาพบเมอืงนีและนําไปเขยีนลงในหนังสอื จากนันจงึมกีารกําหนดใหเ้มอืงเอนแิหง่นีเป็นเมอืงทอ่งเทยีวแหง่ใหม่ ปี
1892 ปัจจบัุนไดรั้บการบันทกึใหเ้ป็นมรดกโลก UNESCO's World Heritage ในปี 2016

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรม

ทพีกั
WINTER CITY 4* Hotelหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เมอืงเอรซู์รุม - TortumWatrfall

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงเอรซู์รุม ซงึเป็นเมอืงในภาคอานาโตเลยีตะวันออกเมอืนีเดมิกอ่ตังขนึในปีกอ่นครสิตศักราช 4900
ผา่นการปกครองของมาหลายอารยธรรมคอื; Uristus, Cimmerians, Scythians, Medes, เปอรเ์ซยี, Parthians, ชาวโรมัน, Sassanids, อาหรับ,
Seljuks, Byzantines, Mongols, Ilkhaniansและ Safaviesออตโตมันเป็นผูป้กครองในปี ค.ศ. 1514 ชอื “Erzurum”หมายถงึ “ดนิแดนของโรมัน”
เดมิชาวอาหรับไดป้กครองจนกระทังเมอืงถูกยดึคนืไปเป็นของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์นรัชสมัยของจักรพรรดบิาซลิท ี2
ชาวอาหรับทตัีงถนิฐานอยู่ทนัีนถูกเนรเทศออกไป ตอ่มาไดเ้ซลจคุเตริก์ไดย้ดึเมอืงคนืจงึไดเ้ป็นสว่นหนงึของตรุกจีนถงึปัจจบัุน

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่Tortum Waterfall
ถอืไดว้า่เป็นน ้าํตกทใีหญ่ตดิอันดับโลกและเป็นน ้าํตกทใีหญ่ทสีดุในตรุกแีละมคีวามสวยงามตามธรรมชาตแิบบอลังการ
เป็นน ้าํตกทเีกดิจากปลายน ้าํจากทะเลสาบTurtumทไีหลมารวมกันจากทะเลสาบ Tortumมคีวามสงูระดับ 48 เมตร บรเิวณรอบ ๆ
น ้าํตกเป็นป่าเขาอันสงบเงยีบทเีต็มไปดว้ยพรรณไมส้ดุร่มรืนหลายชนดิ อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอัธยาศัยและเก็บภาพประทับใจ 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูโ่รงแรมทพัีก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Erzurum 4-5* Hotelหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
AydintepeBayburt’s underground city - อซูนัโกล - เมอืงแทรบซอน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงแทรบซอน นําทา่นชม เมอืงใตด้นิ Aydintepe underground city เมอืงใตด้นิแหง่นีมกีารขดุเชอืมกันระหวา่งแตล่ะเมอืง
ซงึภายในเมอืงใตด้นิมคีรบทกุอย่างไม่วา่จะเป็น หอ้งนอน หอ้งน ้าํ หอ้งอาหาร หอ้งประชมุ คอกสตัว ์โบสถ ์บอ่น ้าํ



บางหอ้งเป็นหอ้งโถงกวา้งสรา้งขนึตังแตส่มัยกอ่นยุคครสิเตยีน

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงอซูนัโกล เป็นเมอืงเล็กๆทอียู่ทางตอนใตข้องเมอืงแทรบซอน
ซงึมทีะเลสาบทสีวยงามอยู่กลางหบุเขาและตังอยู่รอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาทเีต็มไปดว้ยป่าไมอั้นเขยีวขจแีละมหีมู่บา้นเล็กๆตังอยู่รอบทะเลสาบ
สง่ผลใหเ้มอืงนีมทัีศนียภาพอันสวยงามคลา้ยกับประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
ทะเลสาบแหง่นีเกดิขนึโดยการถลม่ของภเูขาซงึทําใหลํ้าธารเปลยีนเป็นทะเลสาบอันสวยงาม
ปัจจบัุนไดเ้ป็นสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมใหท้า่นสมัผัสวถิชีวีติสดุเรียบงา่ยของหมู่บา้นเล็ก  ๆกลางหบุเขา ลมิรสกาแฟตรุกรีสเขม้
ชมววิทะเลสาบทโีอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาอันสวยงาม อสิระใหท้า่นเดนิเลม่ชมเมอืงซอืของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสูท่พัีก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
UZUNGOL WOOD 4* Hotelหรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
เมอืงแทรปซอน - Trabzon Hagia Sophia Museum - ตลาดAvrupaliPazari - อสิตนับูล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่เมอืงแทรบซอน Trabzonเป็นหนงึในเมอืงประวัตศิาสตรข์องตรุกตัีงแตยุ่คโบราณเมอื 700 ปีกอ่นครสิตกาล ตังอยู่บนเสน้ทางสายไหม
เป็นเสน้ทางสําคัญสมัยเปอรเ์ซยี และยังเคยเป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดเิทรบซิอนด ์(Empire of Trebizond) ทรีุ่งเรืองในชว่งศตวรรษท ี13
อกีดว้ย ปัจจบัุนแทรบซอนมชีอืเสยีงในฐานะเมอืงทอ่งเทยีวทเีงยีบสงบ มสีถาปัตยกรรมเกา่แกม่ากมาย
และมวีวิทวิทัศนท์สีวยงามเนืองจากตังอยู่ระหวา่งเทอืกเขากับชายฝังทะเลดํา 

นําทา่นชมTrabzon Hagia Sophia Museum เดมิเป็นโบสถข์องชาวครสิเตยีนสรา้งตังแตศ่ตวรรษท1ี3 ในสมัยจักรวรรดไิบแซนไทน์
ตอ่มาสมัยออตโตมันไดเ้ปลยีนมาเป็นสเุหร่า

นําทา่นชม Trabzon SehirMuzesi เป็นพพิธิภัณฑเ์กยีวกับวถิชีวีติพนืบา้นของคนทอียู่อาศัยแถบฺBlack Sea
ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุนอสิระใหช้มเมอืงและสถาปัตยกรรมบา้นเรือนแบบเกา่แกดั่งเดมิ

เทยีง
บรกิารอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่ตลาด AvrupaliPazari (Russian Bazaar)ซงึเป็นตลาดทอ้งถนิเล็ก  ๆมสีนิคา้พนืเมอืงมากมายหลายอย่าง
อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของตามอัธยาศัยไดเ้วลาอันสมควร 

นําทา่นสู ่จดุชมววิ Boztepe ทา่นจะไดเ้ห็นความงามของBlack Seaววิ 360 องศาของเมอืงแทรบซอน อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

จากนันนําทา่นสู ่VarlibasAtapark Shopping Centerอสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นสู ่สนามบนิ

20.45 - 22.45 น.
เดนิทางสู ่สนามบนิอสิตนับูล เทยีวบนิท ีTK 2835 (บนิภายในประเทศ)

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

วนัท ี10



อสิตนับูล - กรุงเทพ

01.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTK 68 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง)

15.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรต์ุรกี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี26 กมุภาพันธ ์2562 เวลา 11:29 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรต์ุรกี

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั เทยีวบนิชันประหยัด(กรงุเทพ-อสิตนับูล~กรงุเทพ)+เทยีวบนิภายในประเทศ 2 เทยีว

• คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ภาษีประเทศตรุกี

• คา่พาหนะทุกชนดิ หรอื รถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ , น ้าํดมืวันละ 1 ขวด

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000.- บาท

อัตรานไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีตา่ง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ และทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนอืรายการ

• คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ทา่น

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ ( 98USD/คน/ทรปิ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการจอง

• ในการจองครงัแรกมดัจําท่านละ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน

• เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชัน ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท  ีทรีะบุบนหนา้ตวัเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ
ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก
หรอืเขา้ประเทศทรีะบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหตุ

•  การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45วัน มฉิะนันบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดไ้มถ่งึจํานวนอยา่งนอ้ย

• 15 ท่าน ซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ



• บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี

• ในกรณทีที่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เลม่สนี ้าํเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่
รบัผดิชอบใดๆในการทที่านอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัรา คา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว

•  เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• สาํหรบัทนัีง Long Legโดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งการแขง็แรง
สามารถสอืสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณทีเีครอืงบนิเกดิเหตกุารณฉ์กุเฉนิ หรอืมปัีญหา เช่น
สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักของประตปูระมาณ 20 กโิลกรมั) และไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาดา้นสขุภาพ และอาํนาจในการใหท้นัีง Long Leg
ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเท่านัน และมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเกบ็

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

•  สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
(ท่านทพีกัเดยีวกรณุาชําระคา่พกัเดยีวเพมิ)

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื
ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธใินการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

โรงแรมและหอ้ง

•  หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนัซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ
เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านันในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีมทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิเช่นมดีพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็เป็นตน้กรณุาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด
วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลวอาทคิรมีโลชันน ้าํหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงัโดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ
10 ชนิในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )



• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครอืงไดแ้ละหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ

•  สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class Passenger
ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธÍิของสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงไดต้อ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7
กโิลกรมัและมคีวามกวา้ง ( 9.75นวิ ) + ยาว( 21.5นวิ ) + สงู ( 18 นวิ )
ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตราฐานไดท้ังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ไมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิกระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไปไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ
(Hand carry)
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