10 วัน อันซีนตุรกี (เปิ ดเส้ นทางใหม่ ฝั่งตุรกีตะวันออก)
(บินตรง TK +บินภายใน 2 เที่ยว)

กันยายน – ตุลาคม 2562
ราคาเริ่มต้ นที่ … 51,900 บาท
คัปปาโดเกีย – หุบเขาอิลารา – อาดานา – กาเซียนเทป – ซานลีอรู ์ ฟา
ภูเขาเนมรุต – ดิยาบากีร์ – มาร์ ดนิ – ฮาซานเคียฟ – วาน – อิสตันบูล

ราคาทัวร์ 51,900 บาท : 20-29 ก.ย./ 4-13 ต.ค./ 19-28 ต.ค. 2562

แผนทีเ่ ส้ นทางท่ องเทีย่ วประเทศตุรกี

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) เพลิดเพลิน
กับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินฯ บริ การ อาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

23.00 น.

วันทีส่ อง อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
05.20 น.

10.25 น.

เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูล ประเทศตุรกี นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านเดินทาง
สู่ อาคารผูโ้ ดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองไคเซรี่ (Kayseri) เที่ยวบิน TK2026
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri) โดยสายการบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ส
โดยเที่ยวบิน TK2026 มีบริ การอาหารว่างบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซรี่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม ป้ อมออธาฮิซาร์ (Ortahisar Fortress) หรื ออีกชื่อหนึ่งคือ ปราสาทกลาง (Middle Castle) เนื่ องจาก
ตั้งอยูใ่ จกลางภูมิภาคคัปปาโดเกีย และยังเป็ นหนึ่ งในปล่องไฟนางฟ้ าที่มีความสู งที่สุดในภูมิภาคด้วย เดิมทีถูก
ใช้เป็ นป้ อมปราการไว้ทางการทหารในอดีต ยุคไบเซนไทน์ ร่ วมกับอีกสองป้ อมปราการที่สาคัญในภูมิภาค คือ

08.50 น.

Baskale Castle และ Uchisar Castle ปั จจุบนั ได้มีการบูรณะให้คงสภาพสวยงามและเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถ
ชมได้ต้ งั แต่ปี ค.ศ.2013 เป็ นต้นมา โดยใช้เวลากว่า 9 ปี ร่ วมด้วยนักธรณี วิทยาที่มีชื่อเสี ยงจากทัว่ โลกช่วยกันต่อ
เติมโครงสร้างในมีความแข็งแรงและเหมาะสมสาหรับนักท่องเที่ยว ว่ากันว่านักเดิ นทางที่สามารถไต่จนถึงบน
ยอดปราสาทที่ระดับความสู งราว 90 เมตร สามารถชมหุ บเขาต่างๆรวมถึงปล่องไฟนางฟ้ า และภูเขาไฟเอซิ เยส
ได้อย่างงดงามในวันที่ฟ้าเปิ ด บริ เวณรอบๆปราสาทเต็มไปด้วยบ้านที่สร้างจากหิ นภูเขาไฟและชุ มชนผูอ้ ยูอ่ าศัย
ท้องถิ่น จากนั้นนาท่านชม ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) หินภูเขาไฟทางธรรมชาติที่สูงที่สุดในภูมิภาคคัปปา
โดเกีย ซึ่ งเป็ นแลนด์มาร์ คสาคัญของบริ เวณนี้ สามารถมองเห็ นได้จากระยะไกลทั้งจากหุ บเขานกพิราบและหุ บ
เขาอื่นๆมากมาย ภายในตัวภูเขา เต็มไปด้วยห้องที่เชื่อมต่อกันมากมาย เคยถูกใช้เป็ นป้ อมปราการ และยังเป็ นที่ล้ ี
ภัย สงครามส าหรั บ ซ่ อนตัวยามข้า ศึ ก รุ ก ราน และจากนั้นมาเป็ นที่ พ กั อาศัย นานนับ ทศวรรษตั้ง แต่ อดี ตกาล
บริ เวณรอบๆเต็มไปด้วยที่พกั อาศัยของชาวเมือง ร้านค้าของชาร่ วยมากมาย ปั จจุบนั ปราสาทอุชิซาร์ ถูกอนุ รักษ์
เป็ นส่ วนหนึ่ งของพื้นที่อุทยานแห่ งชาติต้ งั แต่ ปี ค.ศ.1986 โดยองค์กรยูเนสโก้เป็ นต้นมา ได้เวลานาท่านแวะชม
โรงงานทอพรม ต่อด้วยโรงงานอัญมณี พร้อมจับจ่ายซื้ อของฝากตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HILTON AVANOS / OR SUHAN HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ าม หุบเขาอิลารา – อาดานา
(ท่านสามารถเลือกซื้ อ Optional Hot Air Balloon Tour ได้ สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน สาหรับประกันภัยที่ทาจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และ เครื่ องร่ อนทุกประเภท ดังนั้นการเลื อกซื้ อ Optional tour ขึ้นกับดุ ลยพินิจของ
ท่าน)
**Optional balloon tour ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ การดาเนิ นการการของบริ ษทั บอลลู นว่าขึ้นได้ หรื อขึ้นไม่ได้ อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ทัวร์ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริ ษทั ทัวร์ *** ปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวมากมายเข้าไป
ท่องเที่ยวเขตคัปปาโดเกียเพื่อขึ้นบอลลูน ซึ่ งบริ ษทั บอลลูนก็มีท้ งั ที่ข้ ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ปริ มาณการ
จองค่อนข้างสู ง ทาให้บางคณะอาจไม่สามารถจองได้ หรื อบางคณะจองได้ แต่บอลลูนเกิดขัดข้องก่อนขึ้น และไม่ได้ข้ ึนเนื่ อง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม หุบเขาอิลารา (Ihlara Valley) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหุบเขาคล้ายแกรนด์แคนยอน ประกอบด้วยหน้า
ผาอันสู งชันและหุบเหว แต่มีความชุ่มชื้ นเขียวขจีสมบูรณ์มาก กินพื้นที่หลายสิ บกิโลเมตร และมีแม่น้ าไหลผ่าน
ที่กน้ หุ บเขานี้ อยูใ่ นอาณาบริ เวณของเทือกเขา Hasan และ ภูเขา Melendiz เชื่ อกันว่าในอดีตกาลเคยมีผคู ้ นอาศัย
อยูร่ าวแปดหมื่นคนในย่านนี้ รวมกว่า 4 พันครัวเรื อนและเต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโก้อนั
สวยงามนับร้อยโบสถ์ ซึ่ งปั จจุบนั ได้ถูกอนุ รักษ์ไว้ และเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเพียงส่ วนน้อยเท่านั้น นาท่าน
ชม โบสถ์ Kokar Kilise หรื อ The Odorous Church หนึ่ งในโบสถ์นบั ร้อยแห่ งหุ บเขาอิลารา ภายในเต็มไปด้วย
จิตรกรรมฝาผนังแบบเฟรสโก้ ซึ่ งเขียนเล่าเรื่ องราวของพระแม่มารี และการประสู ติของพระเยซู คริ สต์ เล่าเป็ น
เรื่ องราวผ่านภาพเขียนจนกระทัง่ ถึงพระกระยาหารมื้อสุ ดท้าย (The Last Supper) จวบจนเหตุการณ์ตรึ งกางเขน
นักโบราณวิทยาได้ประเมินว่าภาพเขียนเหล่านี้ ถู กวาดขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 9-11 จากนั้นชม โบสถ์ Agacalti
Kilise หรื อ The Church under the tree อีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามของสถาปั ตยกรรมโบราณ ที่มีความ
แตกต่างจากโบสถ์อื่นๆในช่วงยุคศตวรรษที่ 10-11 ที่ปกครองโดยจักรวรรดิไบเซนไทน์อย่างสิ้ นเชิ ง โดยมีสีแดง
เขี ย วและเหลื องที่ แตกต่า งกันอย่า งลงตัวสี ข องภาพวาดและการตกแต่ งของดอกไม้ดอกโบตัน๋ และรู ป แบบ
กระดานหมากรุ กทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อแสดงการต่อต้านการรุ กรานจากอิทธิ พลตะวันออก อีกฟากผนังฝั่งตรง
ข้ามบอกเล่าเรื่ องราวของพระแม่มารี พระเยซู คริ สต์ และนักบุญเซนต์จอห์น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมือง อาดานา (Adana) (ระยะทาง 254 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม.) หนึ่งในเมืองสาคัญทางตอน
ใต้ของประเทศตุรกี อยูห่ ่ างจากทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนราว 35 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยราว 1.7 ล้านคน เป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นลาดับที่ 5 ของประเทศตุรกี นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สะพานหิ น (Stone Bridge) ก่อสร้างตั้งแต่ยุค
โรมัน ราว 120-135 ปี ก่อนคริ สตกาล เพื่อเป็ นจุดเชื่ อมต่อเส้นทางลาเลียงสิ นค้าระหว่างทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยนไป
ยังดินแดนอนาโตเลีย และเปอร์ เซี ย เป็ นหนึ่ งในสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่สามารถให้ยานยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ จวบจนยกเลิกให้เป็ นทางเท้าเท่านั้นในปี ค.ศ.2007 เป็ นต้นมา ปั จจุบนั เป็ นแลนด์มาร์ คสาคัญของเมือง มี
ความยาวทั้งสิ้ นราว 300 เมตร นาท่านชม สุ เหร่ า Sebanci Central Mosque สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1998 ใช้เวลา
ก่อสร้างราว 10 ปี ปั จจุบนั เป็ นสุ เหร่ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกี ด้วยความสู งของโดม 54 เมตร และ

ความสู งของหอคอย Minaret ที่ 99 เมตร บนเนื้ อที่กว่า 52,600 ตารางเมตร สามารถให้ศาสนิ กชนร่ วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาได้ราว 28,500 คน สุ เหร่ ากลางแห่ งนี้ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลนิ ธิทางศาสนา
ของตุรกีและมูลนิธิ Sabanci
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั SURMELI ADANA HOTEL / OR DIVAN / OR RAMADA หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

กาเซียนเทป – ซานลีอูร์ฟา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาเซี ยนเทป (Gaziantep) (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี ในเขตอนาโตเลี ย เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงั มีประชากรตั้ง
รกรากอาศัยอยู่ โดยมีชื่อเมืองในอดีตว่า แอนเทป (Antep) ในยุคออตโตมัน ซึ่ งมีสมมติฐานหลากหลายถึงที่มา
ของชื่อเมืองโบราณแห่ งนี้ และหนึ่ งในนั้นเป็ นรากศัพท์ภาษาฮีไทด์ ซึ่ งแปลว่า ดินแดนแห่ งกษัตริ ย ์ (The King’s
land) ในปี ค.ศ.1921 รัฐสภาตุรกีได้ประกาศยกย่องเมืองกาเซี ยนเทปให้เป็ น “แอนเทป วีรบุรุษทางสงคราม” ด้วย
เหตุที่สามารถต่อกรกับกองกาลังฝรั่งเศสในสงครามฟรังโก้-เตอร์ กิช ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสงครามก่อนที่ตุรกีจะ
ได้ประกาศตนเป็ นอิ สรภาพ ซึ่ งต่อมาได้ถูกเปลี่ ยนชื่ อเมื องเป็ นกาเซี ยนเทป เมื่ อปี ค.ศ.1928 นาท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ซุกม่า โมเสก (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภัณฑ์โมเสกที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนเนื้ อที่พิพิธภัณฑ์
จัดแสดงกว่า 90,000 ตารางเมตร เปิ ดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2011 คอลเลคชัน่ พิพิธภัณฑ์ซุกม่าโมเสก
ประกอบด้วยกระเบื้องโมเสก 2,448 ตารางเมตรจากสมัยโรมันและปลายยุคโบราณ จิตรกรรมฝาผนังกว่า 140
ตารางเมตร ประกอบทั้ง โบราณวัตถุ ม ากมายที่ จดั แสดงในสถานที่ แห่ ง นี้ และภาพวาดที่ มี ชื่ อเสี ย งที่ สุ ดซึ่ ง
นักท่องเที่ยวต่างแวะมาเยี่ยมชม คือภาพโมเสกสาวยิปซี จากนั้นนาท่านชม ปราสาทกาเซี ยนเทป (Gaziantep
Castle) ป้ อมสังเกตการณ์โบราณที่สร้างขึ้นด้วยหิ นในยุคจักรวรรดิฮีไทด์และภายหลังต่อเติมเป็ นปราสาทเต็ม
รู ปแบบยุคจักรวรรดิ โรมัน ตั้งอยู่บนเชิ งเขาใจกลางเมืองกาเซี ยนเทป ประกอบด้วยหอคอยทั้งหมดจานวน 12
หอ ซึ่ งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้ ว่าเป็ นหนึ่ งในป้ อมปราการสาคัญที่ไว้ต่อต้านกองกาลังฝรั่งเศสหลังถู ก
รุ กรานจากการล่ มสลายของจักรวรรดิ ออตโตมัน ปั จจุ บนั ปราสาทกาเซี ยนเทปเปิ ดเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าชมได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานลีอูร์ฟา (Sanliurfa) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรื อชื่อเรี ยก
พื้นเมืองคือ เมืองอูร์ฟา (Urfa) หรื อในอดีตเรี ยก อิเดสซ่ า (Edessa) ตั้งอยู่บริ เวณที่ราบ ห่ างจากแม่น้ ายูฟราเตส
(Euphrates River) ราว 80 กิโลเมตร เป็ นหนี่ งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานที่สุดเมืองหนึ่ งของโลก ก่อตั้ง
เมื่อ 4 ปี ก่อนคริ สตกาลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เชื่ อกันว่ามีตน้ กาเนิ ดก่อนหน้านั้น โดยย้อนไปถึงราว
9000 ปี ก่อนคริ สตกาล เมืองอูร์ฟาเป็ นเมืองบ้านเกิดของ อับราฮัม หรื อ อับราม ศาสดาผูม้ ีความสาคัญทางศาสนา
อิสลามและศาสนาคริ สต์ตามพระคัมภีร์ นาท่านชม ถ้ าแห่ งอับราฮัม (Cave of Abraham) สถานที่เกิดของท่าน
ศาสดาอับราฮัมในเมืองอูร์ฟาเป็ นสถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสี ย งในหมู่ศาสนิกชนที่มาสวดภาวนาและแสดงความ
เคารพต่อศาสดาที่มีความศรัทธาให้ เชื่ อกันว่าศาสดาอับราฮัมเกิ ดในถ้ าแห่ งนี้ และใช้เวลากว่าสิ บปี ในช่ วงหนึ่ ง
ของชีวติ เพื่อปกป้ องทารกแรกเกิดที่ถูกสั่งฆ่าโดยคาสั่งของกษัตริ ยน์ ิมรอทผูโ้ หดร้าย จากนั้นนาท่านชม บ่อปลา
ศักดิ์สิทธิ์ (The pool of Sacred fish) หนึ่งในแลนด์มาร์ คสาคัญของเมืองอูร์ฟา ซึ่ งเชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ซ่ ึ งกษัตริ ย ์
นิ มรอทได้โยนศาสดาอับราฮัมลงสู่ กองฟื นที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิง แต่กองไฟเหล่านั้นกลับเปลี่ ยนเป็ นสายน้ า
และกองฟื นได้เปลี่ยนกลายเป็ นปลาศักดิ์สิทธิ์ ปั จจุบนั บ่อน้ าแห่งนี้เต็มไปด้วยปลาคาร์ ฟ ซึ่ งเชื่ อกันว่าหากผูใ้ ดได้
เห็นปลาคาร์ฟสี ขาวจะนามาซึ่ งความเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวติ

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั EL RUHA HOTEL / OR HILTON GARDEN INN SANLUIRFA หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

ฮาราน – เขื่อนอะตาเติร์ก – อดิยามาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาราน (Harran) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หนึ่งในเมืองโบราณ
ส าคัญ บริ เวณดิ นแดนเมโซโปเตเมี ย ตอนบน ซึ่ งมี ค วามส าคัญทางประวัติศ าสตร์ ท้ งั ในแง่ ข องการพาณิ ช ย์
วัฒนธรรม และความเชื่ อทางศาสนาในช่ วงยุคทองสาริ ด หรื อประมาณ 3,000 ปี ก่ อนคริ สตกาล นาท่านชม
หมู่บา้ นรวงผึ้ง (The Beehive Village) หมู่บา้ นที่สร้างหลังคาทรงโคนขึ้นด้วยหิ นลักษณะคล้ายคลึงกับรวงผึ้ง ตัว

โครงบ้านสร้ างขึ้ นจากดิ นโคลน ขึ้นโครงด้วยเสา และพอกด้วยมูลวัว บ้างอาจมีการเจาะรู เพื่อเป็ นช่ องระบาย
อากาศเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนถ่ายเทเข้าตัวบ้าน เชื่ อกันว่าการสร้ างบ้านลักษณะนี้ เป็ นอิ ทธิ พลจากชนม์เผ่า
Bantu ซึ่ งมีรกรากออยูบ่ ริ เวณระหว่างทะเลทรายซาฮาร่ าและทวีปแอฟริ กา
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนอะตาเติร์ก (Ataturk Dam) (ระยะทาง 114 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรื อชื่อ
เดิมคือ เขื่อนคาราบาบา (Karababa Dam) สร้างขึ้นจากหิ น ด้วยจุดประสงค์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าและเพื่อทด
น้ าสู่ ที่ราบ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1983 และเสร็ จสิ้ นภายใน 7 ปี เมื่อปี ค.ศ.1990 โดยอ่างเก็บน้ าเบื้องหลังเขื่อนอะตา
เติร์กเป็ นอ่างเก็บน้ าที่มีความจุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นลาดับ 3 ของโลก ที่ความจุ 48,700 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้
เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน (Adiyaman) (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่ งเป็ น
เมืองที่ต้ งั ก่อนมุ่งหน้าสู่ ภูเขาเนมรุ ต (Mount Nemrut)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั EUPHRAT NEMRUT/ OR HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ภูเขาเนมรุต – ดิยาบากีร์ – มาร์ ดิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ภูเขาเนมรุ ต (Mount Nemrut) หรื อภูเขาเทพเจ้า ภูเขาเนมรุ ตสู งอยู่ที่ระดับ 2,134 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ซึ่ งบนยอดเขารายล้อมด้วยรู ปปั้ นหัวคนมากมาย ซึ่ งคาดว่าเป็ นสุ สานกษัตริ ยต์ ้ งั แต่สมัยราว 100 ปี
ก่อนคริ สตกาล โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้วา่ กษัตริ ย ์ Antiochus ที่ 1 แห่ งอาร์ เมเนี ย ได้มีคาสั่งให้สร้าง
สุ สาน ซึ่ งประกอบด้วยรู ปปั้ นจาลองของตน สู งราว 8-9 เมตร รู ปปั้ นสิ งโตและนกอินทรี ย ์ เป็ นคู่ๆ รวมไปถึงรู ป
ปั้ นเทพต่างๆตามตานานกรี กและอาร์ เมเนีย ซึ่ งภายหลังถูกทาลายลงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทาให้ส่วนหัวกับ
ส่ วนตัวถู กแยกออกจากกัน เรี ยงรายเป็ นหย่อมๆล้อมรอบบริ เวณภูเขาเนมรุ ต ภูเขาเนมรุ ตถู กขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1987

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดิยาบากีร์ (Diyarbakir) (ระยะทาง 169 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) หนึ่งในหัว
เมืองหลักทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศตุรกี มีประชากรอาศัยราว 2.5 ล้านคน ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าไทกรี ส
(Tigris River) โดยประชากรที่ อาศัยในเมืองนี้ มีท้ งั ชาวตุรกี และชาวเคิร์ด นาท่านชม กาแพงเมืองดิ ยาบากี ร์
(Diyarbakir City wall / Fortress) ซึ่ งในอดี ตใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกันเมืองจากข้าศึก โดยกาแพงเมืองได้
แบ่งเป็ นสองชั้น สร้างขึ้นครั้งแรกราว 297 ปี ก่อนคริ สตกาลโดยชาวโรมันตามคาสั่งของจักรพรรดิคอนแสตนติ
อุสที่ 2 และถูกต่อเติมเรื่ อยมา ให้มีความแข็งแกร่ งยิ่งขึ้นด้วยหิ นภูเขาไฟ และครั้งหนึ่ งถูกขนานนามโดยเหล่าแม่
ทัพว่าเป็ น ป้ อมปราการดา “The Black Fortress” เป็ นหนึ่ งในกาแพงเมืองโบราณยุคก่อนคริ สตกาล ซึ่ งยังคงถูก
รักษาสภาพไว้ได้เป็ นอย่างดีจวบจนถึงยุคปั จจุบนั กาแพงเมืองดิยาบากีร์ครั้งหนึ่ งถูกนาไปเทียบชั้นเป็ นรองเพียง
กาแพงเมืองจีนในแง่ของกาแพงป้ องกันเมือง นอกจากนี้ กาแพงเมืองดิยาบากีร์ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของ
ประเทศตุรกี โดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.2015 นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ สุ เหร่ าประจาเมืองดิ ยาบากี ร์ (The Great
Mosque of Diyabajir) หนึ่ งในสุ เหร่ าศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆของดินแดนเมโซโปเตเมีย สุ เหร่ า
ถู กสร้ างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.639 และถู กใช้งานช่ วงระยะเวลาหนึ่ งเป็ นโบสถ์แห่ งนักบุญเซนต์จอห์น และ
ภายหลังแปลงกลับเป็ นสุ เหร่ าใน ปี ค.ศ. 1091 ซึ่ งหลากหลายส่ วนได้รับแรงบันดาลใจและมี อิทธิ พลด้า น
สถาปั ตยกรรมคล้ายคลึงกับสุ เหร่ าอุมนั ยะฮ์แห่ งนครดามัสกัสของประเทศซี เรี ย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง
มาร์ดิน (Mardin) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด มาร์ ดิน – ฮาซานเคียฟ - วาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม Zinciriye Medresesi หนึ่งในอาคารอนุ รักษ์ประจาเมืองมาร์ ดิน ปั จจุบนั เป็ นวิทยาลัยศาสนศาสตร์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1385 กลุ่มอาคารแห่งนี้ประกอบด้วยมัสยิดและหลุมศพของผูท้ ี่มีความสาคัญทางศาสนา ซึ่ งมี
การออกแบบสถาปั ตยกรรมแบบอิสลามได้อย่างลงตัวออกมามีความงดงามอย่างยิ่ง นาท่านถ่ายรู ปกับ สุ เหร่ าอูลู
แห่ งเมืองมาร์ ดิน (Mardin Grand Mosque / Ulu Mosque) ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมในยุคอาร์ ทูคิดช่วงศตวรรษที่
12 (ยุคที่ปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิสถาน) ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหิ นเจียระและโดมถูกสร้างด้วยการเป่ าและ
เซาะร่ อง แต่ได้รับความเสี ยหายอย่างหนักครั้งสงครามที่เกิดขึ้นจากชาวเคิร์ดช่วงปี ค.ศ.1832 ปั จจุบนั ได้รับการ
บูรณธบางส่ วนให้คงสภาพดี เหมือนเดิ ม นาท่านถ่ายรู ปเบื้องล่างกับ ปราสาทมาร์ ดิน (Mardin Castle) ตั้งอยู่
เหนือตัวเมืองมาร์ ดินบนหน้าผาหิ นอันสู งชัน สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสมัยโรมัน อายุราว 3000 ปี จากนั้นมีการ
ต่อเติมช่วงศตวรรษที่ 15 เพื่อรองรับการลี้ภยั ของชาวเมืองในยุคสงคราม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม อารามดูรูซาฟาราน (Deyrulzafaran Monastery) หรื ออารามแซฟฟรอน (Saffron Monastery) อาราม
ซี เรี ยนออร์ โธดอกซ์ของชาวคริ สต์ ตั้งอยูน่ อกเมืองมาร์ ดินระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยท่านสังฆราชแห่ ง
คริ สตจักรออร์ โธดอกซ์ ได้ยา้ ยถิ่นพานักมาประจาอยูท่ ี่แห่ งนี้ ต้ งั แต่ปี ค.ศ.1160 หลังจากถู กขับไล่ออกจากเมือง
อันตาคยา ทั้ง นี้ การพักอาศัย ของพระสัง ฆราชได้สิ้ นสุ ดลงเมื่ อปี ค.ศ.1932 และย้ายไปเมืองโฮมและเมือง
ดามัสกัสในประเทศซี เรี ยในที่สุด กลุ่มอาคารแห่งนี้ถูกบ่งชี้ดว้ ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วา่ สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง
493 ปี ก่อนคริ สตกาล และได้รับความเสี ยหายจากสงคราม ซึ่ งภายหลังได้รับการบูรณะภายนอกขึ้นใหม่ช่วงปี
ค.ศ.2007 นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาซานเคียฟ (Hasankayf) (ระยะทาง 112 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
หมู่บา้ นโบราณเล็กๆที่มีความสวยงาม ตัวเมืองถู กแบ่งเป็ นสองส่ วนโดยแม่น้ าไทกริ ส ซึ่ งถูกประกาศเป็ นเขต
อนุรักษ์ทางธรรมชาติโดยรัฐบาลตุรกีต้ งั แต่ปี ค.ศ.1981 ปั จจุบนั ผูอ้ ยูอ่ าศัยส่ วนใหญ่เป็ นชาวเคิร์ด ก่อตั้งรกราก
ครั้งแรกยุคสมัยโรมัน และถูกช่วงชิ งการปกครองมาหลายยุคสมัย ไม่วา่ จะเป็ น ไบเซนไทน์ อาร์ ทูคิด อัยยูบิดส์
และมองโกล อย่างไรก็ตาม เมืองที่คงเสน่ห์แห่ งนี้ ยงั ประสบสภาวะเสี่ ยงจมใต้บาดาลจากแผนการก่อสร้างเขื่อน

ในอนาคต ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองวาน (Van) (ระยะทาง 334 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั BUYUK URARTU / OR TAMARA HOTEL / OR DOUBLETREE HILTON หรื อเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด วาน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน ล่องเรื อสู่ เกาะอัคดาม่า (Akdamar Island) ห่างจากฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่บนเกาะราว 0.7 ตาราง
กิโลเมตร เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 จากจานวนเกาะทั้งหมด 4 เกาะแห่ งทะเลสาบวาน ทะเลสาบบนที่
ราบสู บระดับ 1,640 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล และยังเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกีดว้ ย นาท่านชม
โบสถ์แห่ งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ (Cathedral of the Holy Cross) โบสถ์โบราณสไตล์อาร์ เมเนียนอะพอสโตลิค
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.915 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นคริ สตจักรแห่ งราชสานักเพื่อกษัตริ ย ์ Vaspurakan และต่อมารับใช้เป็ นที่
นัง่ ของ Catholicosate แห่ง Aghtamar ปั จจุบนั เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านชม ป้ อมปราการแห่ งเมืองวาน (Van Citadel / Fortress of Van) ป้ อมปราการที่สร้างขึ้นจากหิ นโดยชนม์
เผ่าโบราณ Urartu ซึ่ งคาดการณ์ ว่าอาศัยอยู่ในย่านนี้ ช่วง 860-590 ปี ก่อนคริ สตกาล ตั้งอยู่บนหน้าผาที่สูงชัน
ส่ วนล่างของผนังสร้ างขึ้นจากหิ นบะซอลต์ และส่ วนอื่นๆสร้ างขึ้นจากอิฐโคลน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มี
การบันทึกว่าป้ อมปราการแห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้ทางการทหาร แต่หากถูกใช้เพื่อการอาศัยและการปกครองเมืองที่อยู่
ภายเบื้องล่างเสี ยมากกว่า
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินวาน (Van) เพื่อเตรี ยมตัวขึ้นเที่ยวบินในประเทศสู่ อิสตันบูล
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 2751 (***สายการบินบริ การอาหารว่างระหว่างเที่ยวบิน)
เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล

16.00 น.
18.40 น.
21.05 น.

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั RAMADA TEKSTILKENT / OR RAMADA ALIBEYKOY หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านข้ามฟากสู่ ฝั่ง เอเชียของเมืองอิสตันบูล ในเขตคาร์ ดิกอย (Kardikoy) หนึ่งในอาณาเขตชุมชนที่ประชากร
หนาแน่ นและมีสีสันที่สุดเขตหนึ่ งในมหานครอิสตันบูล คาร์ ดิกอยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเลี่ยน ซึ่ งเต็มไป
ด้วยเขตที่อยูอ่ าศัย และร้านค้ามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นโรงหนัง โรงละครโอเปร่ า ร้านหนังสื อ และสถานที่พกั ผ่อน
หย่ อ นใจมากมาย นอกจากนี้ ยัง เป็ นที่ ต้ ัง ของในกลางการรถไฟ และท่ า เรื อ ของประเทศอี ก ด้ ว ย อี ก ทั้ง
มหาวิทยาลัยที่ ใหญ่ที่สุดในกรุ งอิสตันบูล นามว่า มหาวิทยาลัยมาห์มาร่ า ก็ยงั ตั้งอยู่ในอาณาเขตคาร์ ดิกอย นา
ท่านชมบริ เวณตัวเมือง สัมผัสกลิ่ นอายของการใช้ชีวิตแบบชาวตุรกี และอิสระให้ท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย ได้
เวลานาท่ า นเดิ นทางกลับ สู่ ฝั่ ง ยุโรป ได้เวลานาท่ า นช้อปปิ้ ง ณ ศู นย์ผลิ ตเสื้ อหนัง คุ ณภาพสู ง และร้ านขนม
Turkish Delight อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้าอิสตินพาร์ ค (Istinye Park) ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่แห่ งนครอิสตันบูลที่
เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งสิ นค้าแบรนด์เนมยุโรปและแบรนด์ทอ้ งถิ่น อาทิเช่น ARMANI, C&A, CHANEL,
DIOR, GAP, GUCCI, H&M, HERMES, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, MARK & SPENCER,
MANGO, PRADA, ZARA และแบรนด์อื่นๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ

17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิสตันบูล

***อิสระให้ ท่านรับประทานอาหารคา่ ภายในสนามบินอิสตันบูล***
วันทีแ่ ปด กรุงเทพฯ
01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

10 วัน อันซีนตุรกี (เปิ ดเส้ นทางใหม่ ฝั่งตุรกีตะวันออก)
(บินตรง TK + บินภายใน 2 เที่ยว)
ราคาทัวร์ 51,900 บาท : 20-29 ก.ย./ 4-13 ต.ค./ 19-28 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคูห่ รื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ก.ย.-ต.ค.
51,900
8,500
51,900
โปรดสอบถาม

95,000-140,000
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ ปกติเริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักค่าตัว๋ ทั้งหมด รวมถึงเที่ยวบินภายใน
20,000
(BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดิ นทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเทีย่ วตุรกี (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าภาษีในประเทศตุรกี
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 USD)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 24 USD)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ากับ 30 USD)
 รวมทิปสามรายการข้างต้น = USD70 หรื อเท่ากับประมาณ 2,300 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรี ยกเก็บพร้อม invoice ยอดเต็ม)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในแต่ละโรงแรม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 21-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-20 วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง
10 วัน อันซีนตุรกี (เปิ ดเส้ นทางใหม่ ฝั่งตุรกีตะวันออก)
(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว)
ราคาทัวร์ 51,900 บาท :
ลาดับที่

20-29 ก.ย. 2562

ชื่ อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

4-13 ต.ค. 2562
เบอร์ โทรศัพท์

ห้ องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

19-28 ต.ค.2562
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองทีน่ ั่ง............................................................... เอเย่ นต์ ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** เอเย่ นต์ กรุ ณาส่ งแฟกซ์ สารองทีน่ ั่ง และ หน้ าพาสปอร์ ต มาทีแ่ ฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ : โทร 02 635 1415

