
 

 

10 วนั อนัซีนตุรก ี(เปิดเส้นทางใหม่ ฝ่ังตุรกตีะวนัออก) 

(บินตรง TK +บินภายใน 2 เที่ยว) 

 

กนัยายน – ตุลาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้นที่  … 51,900 บาท  
คปัปาโดเกยี – หุบเขาอลิารา – อาดานา – กาเซียนเทป – ซานลอีูร์ฟา  
ภูเขาเนมรุต – ดยิาบากร์ี – มาร์ดนิ – ฮาซานเคยีฟ – วาน – อสิตนับูล 

 

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



 

 

แผนทีเ่ส้นทางท่องเทีย่วประเทศตุรก ี

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 10 อาคารผูโ้ดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) เพลิดเพลิน
กบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่ง
เท่ียวบินสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  

 

วนัทีส่อง อสิตันบูล -  คปัปาโดเกยี  
 

05.20 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่อาคารผูโ้ดยสารในประเทศเพื่อข้ึนเท่ียวบินสู่เมืองไคเซร่ี (Kayseri)  เท่ียวบิน TK2026 

08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซร่ี (Kayseri)  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ส 
 โดยเท่ียวบิน TK2026  มีบริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 1 ชม.) 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคเซร่ี 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านชม ป้อมออธาฮิซาร์ (Ortahisar Fortress) หรืออีกช่ือหน่ึงคือ ปราสาทกลาง (Middle Castle) เน่ืองจาก
ตั้งอยูใ่จกลางภูมิภาคคปัปาโดเกีย และยงัเป็นหน่ึงในปล่องไฟนางฟ้าท่ีมีความสูงท่ีสุดในภูมิภาคดว้ย  เดิมทีถูก
ใช้เป็นป้อมปราการไวท้างการทหารในอดีตยุคไบเซนไทน์ ร่วมกบัอีกสองป้อมปราการท่ีส าคญัในภูมิภาค คือ 



 

 

Baskale Castle และ Uchisar Castle ปัจจุบนัไดมี้การบูรณะให้คงสภาพสวยงามและเปิดให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
ชมไดต้ั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นตน้มา โดยใชเ้วลากวา่ 9 ปี ร่วมดว้ยนกัธรณีวิทยาท่ีมีช่ือเสียงจากทัว่โลกช่วยกนัต่อ
เติมโครงสร้างในมีความแข็งแรงและเหมาะสมส าหรับนกัท่องเท่ียว วา่กนัวา่นกัเดินทางท่ีสามารถไต่จนถึงบน
ยอดปราสาทท่ีระดบัความสูงราว 90 เมตร สามารถชมหุบเขาต่างๆรวมถึงปล่องไฟนางฟ้า และภูเขาไฟเอซิเยส
ไดอ้ยา่งงดงามในวนัท่ีฟ้าเปิด บริเวณรอบๆปราสาทเต็มไปดว้ยบา้นท่ีสร้างจากหินภูเขาไฟและชุมชนผูอ้ยูอ่าศยั
ทอ้งถ่ิน จากนั้นน าท่านชม ปราสาทอุชิซาร์ (Uchisar Castle) หินภูเขาไฟทางธรรมชาติท่ีสูงท่ีสุดในภูมิภาคคปัปา
โดเกีย ซ่ึงเป็นแลนด์มาร์คส าคญัของบริเวณน้ี สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกลทั้งจากหุบเขานกพิราบและหุบ
เขาอ่ืนๆมากมาย ภายในตวัภูเขา เตม็ไปดว้ยหอ้งท่ีเช่ือมต่อกนัมากมาย เคยถูกใชเ้ป็นป้อมปราการ และยงัเป็นท่ีล้ี
ภยัสงครามส าหรับซ่อนตวัยามข้าศึกรุกราน และจากนั้นมาเป็นท่ีพกัอาศยันานนับทศวรรษตั้งแต่อดีตกาล 
บริเวณรอบๆเต็มไปดว้ยท่ีพกัอาศยัของชาวเมือง ร้านค้าของช าร่วยมากมาย ปัจจุบนัปราสาทอุชิซาร์ถูกอนุรักษ์
เป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ ปี ค.ศ.1986 โดยองคก์รยูเนสโกเ้ป็นตน้มา ไดเ้วลาน าท่านแวะชม
โรงงานทอพรม ต่อดว้ยโรงงานอญัมณี พร้อมจบัจ่ายซ้ือของฝากตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  HILTON AVANOS / OR SUHAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่าม หุบเขาอลิารา – อาดานา  
(ท่านสามารถเลือกซ้ือ Optional Hot Air Balloon Tour ได ้สนนราคาประมาณ 220 USD ต่อท่าน ส าหรับประกนัภยัท่ีท าจาก
เมืองไทย ไม่ครอบคลุมการข้ึนบอลลูน และ เคร่ืองร่อนทุกประเภท ดงันั้นการเลือกซ้ือ Optional tour ข้ึนกบัดุลยพินิจของ
ท่าน)  
**Optional balloon tour ไม่ไดร้วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ การด าเนินการการของบริษทับอลลูนวา่ข้ึนได ้หรือข้ึนไม่ได ้อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัทวัร์ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งใดๆกบับริษทัทวัร์*** ปัจจุบนัมีนกัท่องเท่ียวมากมายเขา้ไป
ท่องเท่ียวเขตคปัปาโดเกียเพื่อข้ึนบอลลูน ซ่ึงบริษทับอลลูนก็มีทั้งท่ีข้ึนทะเบียนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งน้ีปริมาณการ
จองค่อนขา้งสูง ท าใหบ้างคณะอาจไม่สามารถจองได ้หรือบางคณะจองได ้แต่บอลลูนเกิดขดัขอ้งก่อนข้ึน และไม่ไดข้ึ้นเน่ือง
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั ***   



 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม หุบเขาอิลารา  (Ihlara Valley)  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหุบเขาคลา้ยแกรนด์แคนยอน ประกอบดว้ยหนา้

ผาอนัสูงชนัและหุบเหว แต่มีความชุ่มช้ืนเขียวขจีสมบูรณ์มาก กินพื้นท่ีหลายสิบกิโลเมตร และมีแม่น ้ าไหลผา่น
ท่ีกน้หุบเขาน้ี อยูใ่นอาณาบริเวณของเทือกเขา Hasan และ ภูเขา Melendiz เช่ือกนัวา่ในอดีตกาลเคยมีผูค้นอาศยั
อยูร่าวแปดหม่ืนคนในยา่นน้ี รวมกวา่ 4 พนัครัวเรือนและเต็มไปดว้ยโบสถ์ท่ีมีจิตรกรรมฝาผนงัแบบเฟรสโกอ้นั
สวยงามนบัร้อยโบสถ์ ซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กอนุรักษไ์ว ้และเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น น าท่าน
ชม โบสถ์ Kokar Kilise หรือ The Odorous Church หน่ึงในโบสถ์นบัร้อยแห่งหุบเขาอิลารา ภายในเต็มไปดว้ย
จิตรกรรมฝาผนงัแบบเฟรสโก ้ซ่ึงเขียนเล่าเร่ืองราวของพระแม่มารีและการประสูติของพระเยซูคริสต์ เล่าเป็น
เร่ืองราวผา่นภาพเขียนจนกระทัง่ถึงพระกระยาหารม้ือสุดทา้ย (The Last Supper) จวบจนเหตุการณ์ตรึงกางเขน 
นกัโบราณวิทยาไดป้ระเมินว่าภาพเขียนเหล่าน้ี ถูกวาดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 9-11 จากนั้นชม โบสถ์ Agacalti 
Kilise  หรือ The Church under the tree อีกหน่ึงโบสถ์ท่ีมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ีมีความ
แตกต่างจากโบสถอ่ื์นๆในช่วงยคุศตวรรษท่ี 10-11 ท่ีปกครองโดยจกัรวรรดิไบเซนไทน์อยา่งส้ินเชิง โดยมีสีแดง
เขียวและเหลืองท่ีแตกต่างกนัอย่างลงตวัสีของภาพวาดและการตกแต่งของดอกไม้ดอกโบตัน๋และรูปแบบ
กระดานหมากรุกทั้งหมด จุดประสงคเ์พื่อแสดงการต่อตา้นการรุกรานจากอิทธิพลตะวนัออก อีกฟากผนงัฝ่ังตรง
ขา้มบอกเล่าเร่ืองราวของพระแม่มารี พระเยซูคริสต ์และนกับุญเซนตจ์อห์น 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง อาดานา (Adana) (ระยะทาง 254 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม.) หน่ึงในเมืองส าคญัทางตอน
ใตข้องประเทศตุรกี อยูห่่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนราว 35 กิโลเมตร  มีประชากรอาศยัราว 1.7 ลา้นคน เป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 5 ของประเทศตุรกี น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานหิน (Stone Bridge) ก่อสร้างตั้งแต่ยุค
โรมนั ราว 120-135 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อเส้นทางล าเลียงสินคา้ระหวา่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไป
ยงัดินแดนอนาโตเลีย และเปอร์เซีย เป็นหน่ึงในสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ีสามารถให้ยานยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้จวบจนยกเลิกใหเ้ป็นทางเทา้เท่านั้นในปี ค.ศ.2007 เป็นตน้มา ปัจจุบนัเป็นแลนด์มาร์คส าคญัของเมือง มี
ความยาวทั้งส้ินราว 300 เมตร น าท่านชม สุเหร่า Sebanci Central Mosque สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1998 ใชเ้วลา
ก่อสร้างราว 10 ปี ปัจจุบนัเป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ดว้ยความสูงของโดม 54 เมตร และ



 

 

ความสูงของหอคอย Minaret ท่ี 99 เมตร บนเน้ือท่ีกวา่ 52,600 ตารางเมตร สามารถให้ศาสนิกชนร่วมประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดร้าว 28,500 คน สุเหร่ากลางแห่งน้ีก่อสร้างข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของมูลนิธิทางศาสนา
ของตุรกีและมูลนิธิ Sabanci  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั SURMELI ADANA  HOTEL / OR DIVAN / OR RAMADA หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ กาเซียนเทป – ซานลอูีร์ฟา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาเซียนเทป (Gaziantep) (ระยะทาง 223 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีในเขตอนาโตเลีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมีประชากรตั้ง
รกรากอาศยัอยู ่โดยมีช่ือเมืองในอดีตวา่ แอนเทป (Antep) ในยุคออตโตมนั ซ่ึงมีสมมติฐานหลากหลายถึงท่ีมา
ของช่ือเมืองโบราณแห่งน้ี และหน่ึงในนั้นเป็นรากศพัทภ์าษาฮีไทด์ ซ่ึงแปลวา่ ดินแดนแห่งกษตัริย ์(The King’s 
land) ในปี ค.ศ.1921 รัฐสภาตุรกีไดป้ระกาศยกยอ่งเมืองกาเซียนเทปใหเ้ป็น “แอนเทป วรีบุรุษทางสงคราม” ดว้ย
เหตุท่ีสามารถต่อกรกบักองก าลงัฝร่ังเศสในสงครามฟรังโก-้เตอร์กิช ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสงครามก่อนท่ีตุรกีจะ
ได้ประกาศตนเป็นอิสรภาพ ซ่ึงต่อมาได้ถูกเปล่ียนช่ือเมืองเป็นกาเซียนเทป เม่ือปี ค.ศ.1928 น าท่านเขา้ชม 
พิพิธภณัฑ์ซุกม่า โมเสก (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภณัฑ์โมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก บนเน้ือท่ีพิพิธภณัฑ์
จดัแสดงกวา่ 90,000 ตารางเมตร เปิดใหเ้ขา้ชมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 2011 คอลเลคชัน่พิพิธภณัฑ์ซุกม่าโมเสก
ประกอบดว้ยกระเบ้ืองโมเสก 2,448 ตารางเมตรจากสมยัโรมนัและปลายยุคโบราณ จิตรกรรมฝาผนงักว่า 140 
ตารางเมตร ประกอบทั้งโบราณวตัถุมากมายท่ีจดัแสดงในสถานท่ีแห่งน้ี และภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึง
นกัท่องเท่ียวต่างแวะมาเยี่ยมชม คือภาพโมเสกสาวยิปซี จากนั้นน าท่านชม ปราสาทกาเซียนเทป (Gaziantep 
Castle)  ป้อมสังเกตการณ์โบราณท่ีสร้างข้ึนดว้ยหินในยุคจกัรวรรดิฮีไทด์และภายหลงัต่อเติมเป็นปราสาทเต็ม
รูปแบบยุคจกัรวรรดิโรมนั  ตั้งอยู่บนเชิงเขาใจกลางเมืองกาเซียนเทป ประกอบดว้ยหอคอยทั้งหมดจ านวน 12 
หอ ซ่ึงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งช้ีว่าเป็นหน่ึงในป้อมปราการส าคญัท่ีไวต่้อตา้นกองก าลงัฝร่ังเศสหลงัถูก
รุกรานจากการล่มสลายของจกัรวรรดิออตโตมนั ปัจจุบนัปราสาทกาเซียนเทปเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้
บุคคลทัว่ไปเขา้ชมได ้

 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานลีอูร์ฟา (Sanliurfa) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรือช่ือเรียก
พื้นเมืองคือ เมืองอูร์ฟา (Urfa) หรือในอดีตเรียก อิเดสซ่า (Edessa) ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบ ห่างจากแม่น ้ ายูฟราเตส 
(Euphrates River) ราว 80 กิโลเมตร เป็นหน่ีงในเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลก ก่อตั้ง
เม่ือ 4 ปีก่อนคริสตกาลตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แต่เช่ือกนัวา่มีตน้ก าเนิดก่อนหนา้นั้น โดยยอ้นไปถึงราว 
9000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองอูร์ฟาเป็นเมืองบา้นเกิดของ อบัราฮมั หรือ อบัราม ศาสดาผูมี้ความส าคญัทางศาสนา
อิสลามและศาสนาคริสตต์ามพระคมัภีร์ น าท่านชม ถ ้าแห่งอบัราฮมั (Cave of Abraham)  สถานท่ีเกิดของท่าน
ศาสดาอบัราฮมัในเมืองอูร์ฟาเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ศาสนิกชนท่ีมาสวดภาวนาและแสดงความ
เคารพต่อศาสดาท่ีมีความศรัทธาให้ เช่ือกนัวา่ศาสดาอบัราฮมัเกิดในถ ้าแห่งน้ี และใชเ้วลากวา่สิบปีในช่วงหน่ึง
ของชีวติเพื่อปกป้องทารกแรกเกิดท่ีถูกสั่งฆ่าโดยค าสั่งของกษตัริยนิ์มรอทผูโ้หดร้าย  จากนั้นน าท่านชม บ่อปลา
ศกัด์ิสิทธ์ิ (The pool of Sacred fish) หน่ึงในแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองอูร์ฟา ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริย์
นิมรอทไดโ้ยนศาสดาอบัราฮมัลงสู่กองฟืนท่ีเต็มไปดว้ยเปลวเพลิง แต่กองไฟเหล่านั้นกลบัเปล่ียนเป็นสายน ้ า 
และกองฟืนไดเ้ปล่ียนกลายเป็นปลาศกัด์ิสิทธ์ิ ปัจจุบนับ่อน ้าแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยปลาคาร์ฟ ซ่ึงเช่ือกนัวา่หากผูใ้ดได้
เห็นปลาคาร์ฟสีขาวจะน ามาซ่ึงความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั EL RUHA HOTEL / OR HILTON GARDEN INN SANLUIRFA  หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีห้่า ฮาราน – เข่ือนอะตาเติร์ก – อดิยามาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาราน (Harran) (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  หน่ึงในเมืองโบราณ

ส าคญับริเวณดินแดนเมโซโปเตเมียตอนบน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ทั้ งในแง่ของการพาณิชย ์
วฒันธรรม และความเช่ือทางศาสนาในช่วงยุคทองส าริด หรือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล น าท่านชม 
หมู่บา้นรวงผึ้ง (The Beehive Village) หมู่บา้นท่ีสร้างหลงัคาทรงโคนข้ึนดว้ยหินลกัษณะคลา้ยคลึงกบัรวงผึ้ง ตวั



 

 

โครงบา้นสร้างข้ึนจากดินโคลน ข้ึนโครงดว้ยเสา และพอกดว้ยมูลววั บา้งอาจมีการเจาะรูเพื่อเป็นช่องระบาย
อากาศเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนถ่ายเทเขา้ตวับา้น เช่ือกนัว่าการสร้างบา้นลกัษณะน้ีเป็นอิทธิพลจากชนม์เผ่า 
Bantu ซ่ึงมีรกรากออยูบ่ริเวณระหวา่งทะเลทรายซาฮาร่าและทวปีแอฟริกา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เข่ือนอะตาเติร์ก (Ataturk Dam) (ระยะทาง 114 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  หรือช่ือ
เดิมคือ เข่ือนคาราบาบา (Karababa Dam) สร้างข้ึนจากหิน ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อทด
น ้าสู่ท่ีราบ สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1983 และเสร็จส้ินภายใน 7 ปีเม่ือปี ค.ศ.1990 โดยอ่างเก็บน ้ าเบ้ืองหลงัเข่ือนอะตา
เติร์กเป็นอ่างเก็บน ้ าท่ีมีความจุท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นล าดบั 3 ของโลก ท่ีความจุ 48,700 ลา้นลูกบาศก์เมตร ได้
เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน (Adiyaman) (ระยะทาง 56 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  ซ่ึงเป็น
เมืองท่ีตั้งก่อนมุ่งหนา้สู่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั EUPHRAT NEMRUT/ OR HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีห่ก ภูเขาเนมรุต – ดิยาบากร์ี – มาร์ดิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) หรือภูเขาเทพเจา้ ภูเขาเนมรุตสูงอยู่ท่ีระดบั 2,134 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงบนยอดเขารายลอ้มดว้ยรูปป้ันหวัคนมากมาย ซ่ึงคาดวา่เป็นสุสานกษตัริยต์ั้งแต่สมยัราว 100 ปี
ก่อนคริสตกาล โดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งช้ีวา่ กษตัริย ์Antiochus ท่ี 1 แห่งอาร์เมเนีย ไดมี้ค าสั่งให้สร้าง
สุสาน ซ่ึงประกอบดว้ยรูปป้ันจ าลองของตน สูงราว 8-9 เมตร รูปป้ันสิงโตและนกอินทรีย ์เป็นคู่ๆ รวมไปถึงรูป
ป้ันเทพต่างๆตามต านานกรีกและอาร์เมเนีย ซ่ึงภายหลงัถูกท าลายลงจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว ท าให้ส่วนหวักบั
ส่วนตวัถูกแยกออกจากกนั เรียงรายเป็นหย่อมๆลอ้มรอบบริเวณภูเขาเนมรุต ภูเขาเนมรุตถูกข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1987  



 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองดิยาบากีร์ (Diyarbakir) (ระยะทาง 169 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  หน่ึงในหวั
เมืองหลกัทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี มีประชากรอาศยัราว 2.5 ลา้นคน ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไทกรีส 
(Tigris River) โดยประชากรท่ีอาศยัในเมืองน้ีมีทั้งชาวตุรกีและชาวเคิร์ด น าท่านชม ก าแพงเมืองดิยาบากีร์ 
(Diyarbakir City wall / Fortress) ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัเมืองจากขา้ศึก โดยก าแพงเมืองได้
แบ่งเป็นสองชั้น สร้างข้ึนคร้ังแรกราว 297 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมนัตามค าสั่งของจกัรพรรดิคอนแสตนติ
อุสท่ี 2 และถูกต่อเติมเร่ือยมา ใหมี้ความแข็งแกร่งยิ่งข้ึนดว้ยหินภูเขาไฟ และคร้ังหน่ึงถูกขนานนามโดยเหล่าแม่
ทพัวา่เป็น ป้อมปราการด า “The Black Fortress” เป็นหน่ึงในก าแพงเมืองโบราณยุคก่อนคริสตกาล ซ่ึงยงัคงถูก
รักษาสภาพไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีจวบจนถึงยคุปัจจุบนั ก าแพงเมืองดิยาบากีร์คร้ังหน่ึงถูกน าไปเทียบชั้นเป็นรองเพียง
ก าแพงเมืองจีนในแง่ของก าแพงป้องกนัเมือง นอกจากน้ีก าแพงเมืองดิยาบากีร์ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
ประเทศตุรกีโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.2015 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สุเหร่าประจ าเมืองดิยาบากีร์ (The Great 
Mosque of Diyabajir) หน่ึงในสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆของดินแดนเมโซโปเตเมีย สุเหร่า
ถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.639 และถูกใช้งานช่วงระยะเวลาหน่ึงเป็นโบสถ์แห่งนกับุญเซนต์จอห์น และ
ภายหลงัแปลงกลบัเป็นสุเหร่าใน ปี ค.ศ. 1091 ซ่ึงหลากหลายส่วนได้รับแรงบนัดาลใจและมีอิทธิพลด้าน
สถาปัตยกรรมคลา้ยคลึงกบัสุเหร่าอุมนัยะฮแ์ห่งนครดามสักสัของประเทศซีเรีย  ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมือง
มาร์ดิน (Mardin) (ระยะทาง 85 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั HILTON GARDEN INN ADIYAMAN หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีเ่จ็ด มาร์ดิน – ฮาซานเคยีฟ - วาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม Zinciriye Medresesi หน่ึงในอาคารอนุรักษ์ประจ าเมืองมาร์ดิน ปัจจุบนัเป็นวิทยาลยัศาสนศาสตร์ 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1385 กลุ่มอาคารแห่งน้ีประกอบดว้ยมสัยดิและหลุมศพของผูท่ี้มีความส าคญัทางศาสนา ซ่ึงมี
การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบอิสลามไดอ้ยา่งลงตวัออกมามีความงดงามอยา่งยิ่ง น าท่านถ่ายรูปกบั สุเหร่าอูลู
แห่งเมืองมาร์ดิน (Mardin Grand Mosque / Ulu Mosque) ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมในยุคอาร์ทูคิดช่วงศตวรรษท่ี 
12 (ยคุท่ีปกครองโดยราชวงศเ์ติร์กเมนิสถาน) ตวัอาคารสร้างข้ึนดว้ยหินเจียระและโดมถูกสร้างดว้ยการเป่าและ
เซาะร่อง แต่ไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัคร้ังสงครามท่ีเกิดข้ึนจากชาวเคิร์ดช่วงปี ค.ศ.1832 ปัจจุบนัไดรั้บการ
บูรณธบางส่วนให้คงสภาพดีเหมือนเดิม น าท่านถ่ายรูปเบ้ืองล่างกบั ปราสาทมาร์ดิน (Mardin Castle) ตั้งอยู่
เหนือตวัเมืองมาร์ดินบนหนา้ผาหินอนัสูงชนั สร้างข้ึนคร้ังแรกตั้งแต่ยุคสมยัโรมนั อายุราว 3000 ปี จากนั้นมีการ
ต่อเติมช่วงศตวรรษท่ี 15 เพื่อรองรับการล้ีภยัของชาวเมืองในยคุสงคราม 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม อารามดูรูซาฟาราน (Deyrulzafaran Monastery) หรืออารามแซฟฟรอน (Saffron Monastery) อาราม
ซีเรียนออร์โธดอกซ์ของชาวคริสต ์ตั้งอยูน่อกเมืองมาร์ดินระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยท่านสังฆราชแห่ง
คริสตจกัรออร์โธดอกซ์ไดย้า้ยถ่ินพ านกัมาประจ าอยูท่ี่แห่งน้ีตั้งแต่ปี ค.ศ.1160 หลงัจากถูกขบัไล่ออกจากเมือง
อนัตาคยา ทั้งน้ีการพกัอาศยัของพระสังฆราชได้ส้ินสุดลงเม่ือปี ค.ศ.1932 และยา้ยไปเมืองโฮมและเมือง
ดามสักสัในประเทศซีเรียในท่ีสุด กลุ่มอาคารแห่งน้ีถูกบ่งช้ีดว้ยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์วา่สร้างข้ึนตั้งแต่ช่วง 
493 ปีก่อนคริสตกาล และไดรั้บความเสียหายจากสงคราม ซ่ึงภายหลงัไดรั้บการบูรณะภายนอกข้ึนใหม่ช่วงปี 
ค.ศ.2007 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาซานเคียฟ (Hasankayf) (ระยะทาง 112 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  
หมู่บา้นโบราณเล็กๆท่ีมีความสวยงาม ตวัเมืองถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยแม่น ้ าไทกริส ซ่ึงถูกประกาศเป็นเขต
อนุรักษ์ทางธรรมชาติโดยรัฐบาลตุรกีตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 ปัจจุบนัผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ด ก่อตั้งรกราก
คร้ังแรกยุคสมยัโรมนั และถูกช่วงชิงการปกครองมาหลายยุคสมยั ไม่วา่จะเป็น ไบเซนไทน์ อาร์ทูคิด อยัยูบิดส์ 
และมองโกล อยา่งไรก็ตาม เมืองท่ีคงเสน่ห์แห่งน้ียงัประสบสภาวะเส่ียงจมใตบ้าดาลจากแผนการก่อสร้างเข่ือน



 

 

ในอนาคต ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองวาน (Van) (ระยะทาง 334 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
   

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั BUYUK URARTU / OR TAMARA HOTEL / OR DOUBLETREE HILTON หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีแ่ปด วาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือสู่เกาะอคัดาม่า (Akdamar Island) ห่างจากฝ่ังประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นท่ีบนเกาะราว 0.7 ตาราง

กิโลเมตร เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 2 จากจ านวนเกาะทั้งหมด 4 เกาะแห่งทะเลสาบวาน ทะเลสาบบนท่ี
ราบสูบระดบั 1,640 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล และยงัเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศตุรกีดว้ย น าท่านชม 
โบสถ์แห่งไมก้างเขนศกัด์ิสิทธ์ิ (Cathedral of the Holy Cross) โบสถ์โบราณสไตล์อาร์เมเนียนอะพอสโตลิค 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.915 สร้างข้ึนเพื่อเป็นคริสตจกัรแห่งราชส านกัเพื่อกษตัริย ์Vaspurakan และต่อมารับใชเ้ป็นท่ี
นัง่ของ Catholicosate แห่ง Aghtamar ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม ป้อมปราการแห่งเมืองวาน (Van Citadel / Fortress of Van) ป้อมปราการท่ีสร้างข้ึนจากหินโดยชนม์
เผ่าโบราณ Urartu ซ่ึงคาดการณ์ว่าอาศยัอยู่ในย่านน้ีช่วง 860-590 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่บนหน้าผาท่ีสูงชนั 
ส่วนล่างของผนงัสร้างข้ึนจากหินบะซอลต์ และส่วนอ่ืนๆสร้างข้ึนจากอิฐโคลน หลกัฐานทางประวติัศาสตร์มี
การบนัทึกวา่ป้อมปราการแห่งน้ีไม่ไดถู้กใชท้างการทหาร แต่หากถูกใชเ้พื่อการอาศยัและการปกครองเมืองท่ีอยู่
ภายเบ้ืองล่างเสียมากกวา่ 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินวาน (Van) เพื่อเตรียมตวัข้ึนเท่ียวบินในประเทศสู่อิสตนับูล 
18.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 2751 (***สายการบินบริการอาหารวา่งระหวา่งเท่ียวบิน) 
21.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล 
 



 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั RAMADA TEKSTILKENT / OR RAMADA ALIBEYKOY หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีเ่ก้า อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านขา้มฟากสู่ฝ่ัง เอเชียของเมืองอิสตนับูล ในเขตคาร์ดิกอย (Kardikoy) หน่ึงในอาณาเขตชุมชนท่ีประชากร

หนาแน่นและมีสีสันท่ีสุดเขตหน่ึงในมหานครอิสตนับูล คาร์ดิกอยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอนาโตเล่ียน ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยเขตท่ีอยูอ่าศยั และร้านคา้มากมาย ไม่วา่จะเป็นโรงหนงั โรงละครโอเปร่า ร้านหนงัสือ และสถานท่ีพกัผอ่น
หย่อนใจมากมาย นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้ งของในกลางการรถไฟ และท่าเรือของประเทศอีกด้วย อีกทั้ ง 
มหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงอิสตนับูล นามว่า มหาวิทยาลยัมาห์มาร่า ก็ยงัตั้งอยู่ในอาณาเขตคาร์ดิกอย น า
ท่านชมบริเวณตวัเมือง สัมผสักล่ินอายของการใช้ชีวิตแบบชาวตุรกี และอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั ได้
เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ฝ่ังยุโรป ได้เวลาน าท่านช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง และร้านขนม 
Turkish Delight  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินคา้อิสตินพาร์ค (Istinye Park) ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่แห่งนครอิสตนับูลท่ี

เตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งสินคา้แบรนดเ์นมยโุรปและแบรนด์ทอ้งถ่ิน อาทิเช่น ARMANI, C&A, CHANEL, 
DIOR, GAP, GUCCI, H&M, HERMES, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, MARK & SPENCER, 
MANGO, PRADA, ZARA และแบรนดอ่ื์นๆมากมาย อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตนับูล  

***อสิระให้ท่านรับประทานอาหารค า่ภายในสนามบินอสิตนับูล*** 
วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.30 ชัว่โมง)   
  สายการบินฯ มีบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
15.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

 

10 วนั อนัซีนตุรก ี(เปิดเส้นทางใหม่ ฝ่ังตุรกตีะวนัออก) 

(บินตรง TK + บินภายใน 2 เที่ยว) 
ราคาทวัร์ 51,900 บาท : 20-29 ก.ย./ 4-13 ต.ค./ 19-28  ต.ค. 
 อตัราค่าบริการ  (บาท) ก.ย.-ต.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 51,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 8,500 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 51,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  โปรดสอบถาม 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ปกติเร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000-140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัค่าตัว๋ทั้งหมด รวมถึงเท่ียวบินภายใน 
(BKK-IST-ASR // ADB-IST-BKK) 

20,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 12 มิ.ย. 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเทีย่วตุรก ี(ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าภาษีในประเทศตุรกี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 USD) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 USD) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10 วนั เท่ากบั 30 USD) 
 รวมทิปสามรายการขา้งตน้ = USD70 หรือเท่ากบัประมาณ 2,300 บาท (โดยค่าทิปจะขอเรียกเก็บพร้อม invoice ยอดเตม็) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในแต่ละโรงแรม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)     (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 21-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-20 วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก



 

 

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 



 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

แบบฟอร์มการส ารองทีน่ั่ง 
10 วนั อนัซีนตุรก ี(เปิดเส้นทางใหม่ ฝ่ังตุรกตีะวนัออก) 

(บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว) 
 

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

 
 
 
ช่ือผู้ส ารองทีน่ั่ง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 
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*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 02 635 1415 

ล าดบัที ่ ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศัพท์ ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขที ่
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้อาหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      

      


