
 

8 วนั 5 คืน อนัซีนตุรก ีอนาโตเลยี 
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พกัโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว 

 

 
 กนัยายน 2565 – มีนาคม 2566  

เร่ิมต้น 57,555 บาท 
(รวมทิปทุกอย่างแล้ว....คนไทยเที่ยวได้ไม่ต้องขอวซ่ีา) 

อดานา – พพิธิภัณฑ์อะตาเติร์ก – กาเซียนเทป – พพิธิภัณฑ์โมเสก (ระดับโลก) – ปราสาทกาเซียนเทป  
ล่องเรือทะเลสาบเซย์ฮาน – เข่ือนอะตาเติร์ก – อดิยามาน – เมาท์เนมรุท – อูร์ฟา – หมู่บ้านรังผึง้  

ดียาร์บากร์ี – เมืองโบราณซาวูร์ – มาร์ดิน – ปราสาทมาร์ดิน   
   
ราคาทัวร์ 57,555 บาท :  13-20 ก.ย. 65 / 16-23 ก.ย. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 25 ต.ค.- 1 พ.ย. 65  

18-25 พ.ย. 65/ 1-8 ธ.ค. 65/ 7-14 ธ.ค. 65 
ราคาทัวร์ 60,888 บาท :  26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66 / 29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66  



 

8 วนั 5 คืน อนัซีนตุรก ีอนาโตเลยี 
วันแรก  กรุงเทพฯ 
 

19.30 น.  พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row U ประตู 9 
23.30 น.  ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.15 ชัว่โมง) สายการบินบริการอาหาร

ค ่า และ อาหารเชา้ บริการบนเคร่ืองบิน 
 

วันท่ีสอง  อสิตันบูล - อดานา 
 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
07.45 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอดานา โดยเท่ียวบิน TK 2458 สายการบินบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 
09.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองอดานา  

 
น าท่านเท่ียวชมเมืองอดานา (Adana) หน่ึงในเมืองส าคญัทางตอนใตข้องตุรกี ห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ราว 35 กิโลเมตร  เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 5 ของตุรกี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานหิน (Stone Bridge) 
ก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมนั ราว 120-135 ปีก่อนคริสตกาล เพื่อเป็นจุดเช่ือมต่อเส้นทางล าเลียงสินคา้ระหว่าง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยงัดินแดนอนาโตเลีย และเปอร์เซีย เป็นหน่ึงในสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ี
สามารถให้ยานยนต์แล่นผ่านได ้จวบจนยกเลิกให้เป็นทางเทา้เท่านั้นในปี ค.ศ.2007 เป็นตน้มา ปัจจุบนัเป็น
แลนด์มาร์คส าคัญของเมือง มีความยาวทั้ งส้ินราว 300 เมตร จากนั้นน าท่านชม สุเหร่า Sebanci Central 
Mosque สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1998 ใช้เวลาก่อสร้างราว 10 ปี ปัจจุบันเป็นสุเหร่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ



 

ประเทศตุรกี ด้วยความสูงของโดม 54 เมตร และความสูงของหอคอย Minaret ท่ี 99 เมตร บนเน้ือท่ีกว่า 
52,600 ตารางเมตร สามารถใหศ้าสนิกชนร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดร้าว 28,500 คน  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑอ์ะตาเติร์ก (Ataturk Museum) เป็นบา้นท่ีอะตาเติร์กเคยอยู่ในระหว่างพ านกัในเมือง 
อดานา ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงการประกาศอิสรภาพจากสงคราม War of Independence ไดเ้วลาน า
ท่านล่องเรือในเขื่อนเซย์ฮาน (Sayhan Dam) สร้างขึ้ นในปี 1950 เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และ ยงัเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวพกัผอ่นของชาวอดานาอีกดว้ย  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Anemon Hotel / Surmali Hotel***** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม  อดานา - กาเซียนเทป 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกาเซียนเทป (Gaziantep) (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมือง
ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศตุรกีในเขตอนาโตเลีย เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกท่ียงัมีประชากร
ตั้งรกรากอาศยัอยู ่โดยมีช่ือเมืองในอดีตวา่ แอนเทป (Antep) ในยคุออตโตมนั ซ่ึงมีสมมติฐานหลากหลายถึง
ท่ีมาของช่ือเมืองโบราณแห่งน้ี และหน่ึงในนั้นเป็นรากศพัทภ์าษาฮีไทด์ ซ่ึงแปลวา่ ดินแดนแห่งกษตัริย ์(The 
King’s land) ในปี ค.ศ.1921 รัฐสภาตุรกีไดป้ระกาศยกย่องเมืองกาเซียนเทปให้เป็น “แอนเทป วีรบุรุษทาง
สงคราม” ด้วยเหตุท่ีสามารถต่อกรกบักองก าลงัฝร่ังเศสในสงครามฟรังโก้-เตอร์กิช ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
สงครามก่อนท่ีตุรกีจะไดป้ระกาศตนเป็นอิสรภาพ ซ่ึงต่อมาไดถู้กเปล่ียนช่ือเมืองเป็นกาเซียนเทป เม่ือปี ค.ศ.
1928 น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ซุกม่า โมเสก (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภณัฑ์โมเสกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก บนเน้ือท่ีพิพิธภณัฑ์จดัแสดงกว่า 90,000 ตารางเมตร เปิดให้เขา้ชมคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 2011 คอล
เลคชัน่พิพิธภณัฑ์ซุกม่าโมเสกประกอบดว้ยกระเบ้ืองโมเสก 2,448 ตารางเมตรจากสมยัโรมนัและปลายยุค
โบราณ จิตรกรรมฝาผนังกว่า 140 ตารางเมตร ประกอบทั้งโบราณวตัถุมากมายท่ีจดัแสดงในสถานท่ีแห่งน้ี 
และภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดซ่ึงนกัท่องเท่ียวต่างแวะมาเยีย่มชม คือภาพโมเสกสาวยปิซี 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 
บ่าย น าท่านเขา้ชมปราสาทกาเซียนเทป (Gaziantep Castle)  ป้อมสังเกตการณ์โบราณท่ีสร้างขึ้นด้วยหินในยุค

จกัรวรรดิฮีไทด์ และภายหลงัต่อเติมเป็นปราสาทเต็มรูปแบบยุคจกัรวรรดิโรมนั  ตั้งอยู่บนเชิงเขาใจกลาง
เมืองกาเซียนเทป ประกอบดว้ยหอคอยทั้งหมดจ านวน 12 หอ ซ่ึงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งช้ีวา่เป็นหน่ึง
ในป้อมปราการส าคญัท่ีไวต่้อตา้นกองก าลงัฝร่ังเศสหลงัถูกรุกรานจากการล่มสลายของจกัรวรรดิออตโตมนั 
ปัจจุบันปราสาทกาเซียนเทปเปิดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ได้เวลาน าท่านเท่ียวชมเมืองกาซีอนัเตป และชม
วิสาหกิจทอพรม อนัมีช่ือเสียงของตุรกี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Dedeman Hotel Gaziantep***** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีส่ี กาเซียนเทป – อูร์ฟา – ฮาราน   



 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซานลีอูร์ฟา (Sanliurfa) (ระยะทาง 150 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรือช่ือ
เรียกพื้นเมืองคือ เมืองอูร์ฟา (Urfa) หรือในอดีตเรียก อิเดสซ่า (Edessa) ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบ ห่างจากแม่น ้ า  
ยฟูราเตส (Euphrates River) ราว 80 กิโลเมตร เป็นหน่ีงในเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
โลก ก่อตั้งเม่ือ 4 ปีก่อนคริสตกาลตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ แต่เช่ือกนัว่ามีตน้ก าเนิดก่อนหนา้นั้น โดย
ยอ้นไปถึงราว 9000 ปีก่อนคริสตกาล เมืองอูร์ฟาเป็นเมืองบา้นเกิดของ อบัราฮัม หรือ อบัราม ศาสดาผูมี้
ความส าคัญทางศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ตามพระคัมภีร์ น าท่านชม ถ ้ าแห่งอับราฮัม (Cave of 
Abraham)  สถานท่ีเกิดของท่านศาสดาอบัราฮมัในเมืองอูร์ฟาเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ศาสนิก
ชน ท่ีมาสวดภาวนาและแสดงความเคารพต่อศาสดาท่ีมีความศรัทธาให้ เช่ือกนัว่าศาสดาอบัราฮมัเกิดในถ ้า
แห่งน้ี และใชเ้วลากวา่สิบปีในช่วงหน่ึงของชีวิตเพื่อปกป้องทารกแรกเกิดท่ีถูกสั่งฆ่าโดยค าสั่งของกษตัริยอ์
นิมรอทผูโ้หดร้าย  จากนั้นน าท่านชม บ่อปลาศกัด์ิสิทธ์ิ (The pool of Sacred fish) หน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญั
ของเมืองอูร์ฟา ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริยนิ์มรอทไดโ้ยนศาสดาอบัราฮมัลงสู่กองฟืนท่ีเต็มไปดว้ย
เปลวเพลิง แต่กองไฟเหล่านั้นกลบัเปล่ียนเป็นสายน ้ า และกองฟืนไดเ้ปลี่ยนกลายเป็นปลาศกัด์ิสิทธ์ิ ปัจจุบนั
บ่อน ้าแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยปลาคาร์ฟ ซ่ึงเช่ือกนัวา่หากผูใ้ดไดเ้ห็นปลาคาร์ฟสีขาวจะน ามาซ่ึงมงคลแก่ชีวิต  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาราน (Harran) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  หน่ึงในเมือง
โบราณส าคญับริเวณดินแดนเมโซโปเตเมียตอนบน ซ่ึงมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ทั้งในแง่ของการ
พาณิชย ์วฒันธรรม และความเช่ือทางศาสนาในช่วงยุคทองส าริด หรือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล น า
ท่านชม หมู่บา้นรวงผ้ึง (The Beehive Village) หมู่บา้นท่ีสร้างหลงัคาทรงโคนขึ้นดว้ยหินลกัษณะคลา้ยคลึง
กบัรวงผ้ึง ตวัโครงบา้นสร้างขึ้นจากดินโคลน ขึ้นโครงดว้ยเสา และพอกดว้ยมูลววั บา้งอาจมีการเจาะรูเพื่อ
เป็นช่องระบายอากาศเพื่อให้มีอากาศไหลเวียนถ่ายเทเขา้ตวับ้าน  เช่ือกันว่าการสร้างบ้านลักษณะน้ีเป็น
อิทธิพลจากชนม์เผ่า Bantu ซ่ึงมีรกรากออยู่บริเวณระหว่างทะเลทรายซาฮาร่าและทวีปแอฟริกา ไดเ้วลาน า
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอูร์ฟา 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Nevali Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีห้า อูร์ฟา – อดิยามาน – เมาท์เนมรุท  – ดียาร์บากร์ี   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เขื่อนอะตาเติร์ก (Ataturk Dam) (ระยะทาง 72 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  หรือ
ช่ือเดิมคือ เขื่อนคาราบาบา (Karababa Dam) สร้างขึ้นจากหิน ดว้ยจุดประสงคเ์พื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
เพื่อทดน ้าสู่ท่ีราบ สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1983 และเสร็จส้ินภายใน 7 ปีเม่ือปี ค.ศ.1990 โดยอ่างเก็บน ้าเบ้ืองหลงั
เขื่อนอะตาเติร์กเป็นอ่างเก็บน ้าท่ีมีความจุท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นล าดบั 3 ของโลก ท่ีความจุ 48,700 ลา้น



 

ลูกบาศกเ์มตร ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน (Adiyaman) (ระยะทาง 56 กม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.)  ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งก่อนมุ่งหนา้สู่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านขึ้น ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) หรือภูเขาเทพเจ้า ภูเขาเนมรุตสูงอยู่ท่ีระดับ 2,134 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล ซ่ึงบนยอดเขารายลอ้มด้วยรูปป้ันหัวคนมากมาย ซ่ึงคาดว่าเป็นสุสานกษตัริยต์ั้งแต่สมยัราว 
100 ปีก่อนคริสตกาล โดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งช้ีว่า กษตัริย ์Antiochus ท่ี 1 แห่งอาร์เมเนีย ได้มี
ค  าสั่งใหส้ร้างสุสาน ซ่ึงประกอบดว้ยรูปป้ันจ าลองของตน สูงราว 8-9 เมตร รูปป้ันสิงโตและนกอินทรีย ์เป็น
คู่ๆ รวมไปถึงรูปป้ันเทพต่างๆตามต านานกรีกและอาร์เมเนีย ซ่ึงภายหลังถูกท าลายลงจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ท าให้ส่วนหัวกบัส่วนตวัถูกแยกออกจากกนั เรียงรายเป็นหย่อมๆลอ้มรอบบริเวณภูเขาเนมรุต 
ภูเขาเนมรุตถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1987 ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองเมืองดียาร์บากีร์ (ระยะทางประมาณ 168 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั The Business Class Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีหก ดียาร์บากร์ี – มาร์ดิน   
 



 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม ก าแพงเมืองดิยาบากีร์ (Diyarbakir City wall) ซ่ึงในอดีตใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมืองจาก

ขา้ศึก โดยก าแพงเมืองได้แบ่งเป็นสองชั้น สร้างขึ้นคร้ังแรกราว 297 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมนัตาม
ค าสั่งของจกัรพรรดิคอนแสตนติอุสท่ี 2 และถูกต่อเติมเร่ือยมา ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นดว้ยหินภูเขาไฟ 
และคร้ังหน่ึงถูกขนานนามโดยเหล่าแม่ทพัว่าเป็น ป้อมปราการด า “The Black Fortress” เป็นหน่ึงในก าแพง
เมืองโบราณยุคก่อนคริสตกาล ซ่ึงยงัคงถูกรักษาสภาพไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีจวบจนถึงยุคปัจจุบนั ก าแพงเมือง     
ดิยาบากีร์คร้ังหน่ึงถูกน าไปเทียบชั้นเป็นรองเพียงก าแพงเมืองจีนในแง่ของก าแพงป้องกนัเมือง นอกจากน้ี
ก าแพงเมืองดิยาบากีร์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เม่ือปี ค.ศ.2015 น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับสุเหร่าประจ าเมืองดิยาบากีร์ (The Great Mosque of Diyabajir) หน่ึงในสุเหร่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี
ความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆของดินแดนเมโซโปเตเมีย สุเหร่าถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ.639 และถูกใช้
งานช่วงระยะเวลาหน่ึงเป็นโบสถแ์ห่งนกับุญเซนตจ์อห์น และภายหลงัแปลงกลบัเป็นสุเหร่าใน ปี ค.ศ. 1091 
ซ่ึงหลากหลายส่วนไดรั้บแรงบนัดาลใจและมีอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรมคลา้ยคลึงกบัสุเหร่าอุมนัยะฮ์แห่ง
นครดามสักสัของประเทศซีเรีย   

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์ดิน (Mardin) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) น าท่านชม 
Zinciriye Medresesi หน่ึงในอาคารอนุรักษ์ประจ าเมืองมาร์ดิน ปัจจุบนัเป็นวิทยาลยัศาสนศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น
เม่ือปี ค.ศ.1385 กลุ่มอาคารแห่งน้ีประกอบดว้ยมสัยิดและหลุมศพของผูท่ี้มีความส าคญัทางศาสนา ซ่ึงมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบอิสลามไดอ้ย่างลงตวัออกมามีความงดงามอย่างยิง่ น าท่านถ่ายรูปกบัสุเหร่าอูลู
แห่งเมืองมาร์ดิน (Mardin Grand Mosque / Ulu Mosque) ตวัอยา่งสถาปัตยกรรมในยคุอาร์ทูคิดช่วงศตวรรษ
ท่ี 12 (ยุคท่ีปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิสถาน) ตวัอาคารสร้างขึ้นดว้ยหินเจียระนัย และโดมถูกสร้างดว้ย
การเป่าและเซาะร่อง แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักคร้ังสงครามท่ีเกิดขึ้นจากชาวเคิร์ดช่วงปี ค.ศ.1832 
ปัจจุบันได้รับการบูรณะบางส่วนให้คงสภาพดีเหมือนเดิม น าท่านถ่ายรูปเบ้ืองล่างกับปราสาทมาร์ดิน 



 

(Mardin Castle) ตั้งอยู่เหนือตวัเมืองมาร์ดินบนหนา้ผาหินอนัสูงชนั สร้างขึ้นคร้ังแรกตั้งแต่ยคุสมยัโรมนั อายุ
ราว 3000 ปี จากนั้นมีการต่อเติมช่วงศตวรรษท่ี 15 เพื่อรองรับการล้ีภยัของชาวเมืองในยคุสงคราม  

 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Ramada Plaza Mardin Hotel ***** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีเจ็ด มาร์ดิน - อสิตันบูล   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมเมืองโบราณซาวูร์ (Savur) เมืองเล็กๆท่ีมีบา้นเรือนตั้งอยู่ในเขตป้อมโบราณและปราสาทเก่า 
(Savur Castle) สร้างขึ้นช่วงศตวรรษท่ี 1-2 ก่อนคริสตกาล จากนั้นน าท่านชมสุเหร่าอูลู (Ulu Mosque) สร้าง
ขึ้นในศตวรรษท่ี 11 โดยราชวงศอ์าร์ตูได ยุคท่ีปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิสถาน เคยไดรั้บความเสียหาย
จากสงครามชาวเคร์ิดในปี 1832 แต่ไดรั้บการบูรณะจนคงสภาพเหมือนปัจจุบนั จากนั้นเขา้ชมไปรษณียม์าร์
ดิน (Mardin Post Office) อาคารโบราณสร้างขึ้นในปี 1890 เป็นท่ีพ  านกัของครอบครัวสุลต่าน ในปี 1950 ได้
ใชเ้ป็นท่ีท าการไปรษณียแ์ห่งเมืองมาร์ดิน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 
 

บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดแกรนดบ์าซาร์ แห่งเมืองมาร์ดิน และร้านขนมหวาน Turkish Delight อิสระเลือกซ้ือ
ของฝากตามอธัยาศยั 

15.00 น.  น าท่านสู่สนามบินมาร์ดิน โดยเท่ียวบิน TK2677 
17.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตนับูล 
19.50 น.  เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (แวะเปล่ียนเคร่ือง) 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 
 

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

 
 



 

8 วนั 5 คืน อนัซีนตุรก ีอนาโตเลยี 
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พกัโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว 

ราคาทัวร์ 57,555 บาท :  13-20 ก.ย. 65 / 16-23 ก.ย. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 25 ต.ค.- 1 พ.ย. 65  
18-25 พ.ย. 65/ 1-8 ธ.ค. 65/ 7-14 ธ.ค. 65 

ราคาทัวร์ 60,888 บาท :  26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66 / 29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66  
 

อตัราค่าบริการ   ก.ย. - ธ.ค. 2565 ปีใหม่ 2566 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 12 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

57,555 60,888 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 6,000 8,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ตอ้งเสริมเตียง 53,555 56,888 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์  เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000 – 110,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-IST-ADA//MQM-IST-BKK) 22,000 25,000 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 

และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 มิ.ย. 65) ** 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม  มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 
ปี) ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 



 

▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ กระเป๋าเดินทางท่านตอ้งดูแลดว้ยตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ี ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ

บิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 



 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้
ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้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 ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่ เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด
การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

8 วนั 5 คืน อนัซีนตุรก ีอนาโตเลยี 
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พกัโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว 

ราคาทัวร์ 57,555 บาท :   13-20 ก.ย. 65    16-23 ก.ย. 65    12-19 ต.ค. 65 
 25 ต.ค.- 1 พ.ย. 65   18-25 พ.ย. 65   1-8 ธ.ค. 65 
 7-14 ธ.ค. 65 

ราคาทัวร์ 60,888 บาท :   26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66   29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66  

 
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีน่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ  

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


