8 วัน 5 คืน อันซีนตุรกี อนาโตเลีย
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว

กันยายน 2565 – มีนาคม 2566
เริ่มต้ น 57,555 บาท
(รวมทิปทุกอย่ างแล้ว....คนไทยเที่ยวได้ ไม่ ต้องขอวีซ่า)
อดานา – พิพธิ ภัณฑ์ อะตาเติร์ก – กาเซียนเทป – พิพธิ ภัณฑ์ โมเสก (ระดับโลก) – ปราสาทกาเซียนเทป
ล่องเรื อทะเลสาบเซย์ฮาน – เขื่อนอะตาเติร์ก – อดิยามาน – เมาท์ เนมรุท – อูร์ฟา – หมู่บ้านรังผึง้
ดียาร์ บากีร์ – เมืองโบราณซาวูร์ – มาร์ ดิน – ปราสาทมาร์ ดิน
ราคาทัวร์ 57,555 บาท :
ราคาทัวร์ 60,888 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
26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66 / 29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66

8 วัน 5 คืน อันซีนตุรกี อนาโตเลีย
วันแรก
19.30 น.
23.30 น.
วันที่สอง
06.10 น.
07.45 น.
09.10 น.

กรุงเทพฯ
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row U ประตู 9
ออกเดินทางสู่อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชัว่ โมง) สายการบินบริ การอาหาร
ค่า และ อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน
อิสตันบูล - อดานา
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่เมืองอดานา โดยเที่ยวบิน TK 2458 สายการบินบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน
เดินทางถึงสนามบินเมืองอดานา

นาท่านเที่ยวชมเมืองอดานา (Adana) หนึ่ งในเมืองสาคัญทางตอนใต้ของตุรกี ห่างจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ราว 35 กิโลเมตร เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นลาดับที่ 5 ของตุรกี นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานหิ น (Stone Bridge)
ก่อสร้างตั้งแต่ยุคโรมัน ราว 120-135 ปี ก่ อนคริ สตกาล เพื่ อเป็ นจุ ดเชื่ อมต่อเส้นทางลาเลี ยงสิ นค้าระหว่าง
ทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ย นไปยัง ดิ นแดนอนาโตเลี ย และเปอร์ เซี ย เป็ นหนึ่ งในสะพานที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดในโลกที่
สามารถให้ยานยนต์แล่นผ่านได้ จวบจนยกเลิกให้เป็ นทางเท้าเท่านั้นในปี ค.ศ.2007 เป็ นต้นมา ปัจจุบนั เป็ น
แลนด์ม าร์ ค ส าคัญ ของเมื อง มี ค วามยาวทั้งสิ้ น ราว 300 เมตร จากนั้น น าท่ านชม สุ เหร่ า Sebanci Central
Mosque สร้ างขึ้ น เมื่ อปี ค.ศ.1998 ใช้เวลาก่ อ สร้ างราว 10 ปี ปั จจุ บัน เป็ นสุ เหร่ าที่ มี ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดของ

ประเทศตุรกี ด้วยความสู งของโดม 54 เมตร และความสู งของหอคอย Minaret ที่ 99 เมตร บนเนื้ อที่ กว่า
52,600 ตารางเมตร สามารถให้ศาสนิกชนร่ วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ราว 28,500 คน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะตาเติร์ก (Ataturk Museum) เป็ นบ้านที่อะตาเติร์กเคยอยู่ในระหว่างพานักในเมือง
อดานา ปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงการประกาศอิสรภาพจากสงคราม War of Independence ได้เวลานา
ท่ า นล่ อ งเรื อ ในเขื่ อ นเซย์ฮ าน (Sayhan Dam) สร้ า งขึ้ น ในปี 1950 เพื่ อ ใช้ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ า และ ยังเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวอดานาอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Anemon Hotel / Surmali Hotel***** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

อดานา - กาเซียนเทป

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกาเซี ยนเทป (Gaziantep) (ระยะทาง 223 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมือง
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีในเขตอนาโตเลีย เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยงั มีประชากร
ตั้งรกรากอาศัยอยู่ โดยมีชื่อเมืองในอดีตว่า แอนเทป (Antep) ในยุคออตโตมัน ซึ่งมีสมมติฐานหลากหลายถึง
ที่มาของชื่อเมืองโบราณแห่งนี้ และหนึ่งในนั้นเป็ นรากศัพท์ภาษาฮีไทด์ ซึ่งแปลว่า ดินแดนแห่งกษัตริ ย ์ (The
King’s land) ในปี ค.ศ.1921 รัฐสภาตุรกีได้ประกาศยกย่องเมืองกาเซี ยนเทปให้เป็ น “แอนเทป วีรบุรุษทาง
สงคราม” ด้วยเหตุที่สามารถต่อกรกับกองกาลังฝรั่งเศสในสงครามฟรังโก้-เตอร์ กิช ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สงครามก่อนที่ตุรกีจะได้ประกาศตนเป็ นอิสรภาพ ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเมืองเป็ นกาเซียนเทป เมื่อปี ค.ศ.
1928 นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ซุกม่า โมเสก (Zeugma Mosaic Museum) พิพิธภัณฑ์โมเสกที่ใหญ่ที่สุ ดใน
โลก บนเนื้ อที่พิพิธภัณฑ์จดั แสดงกว่า 90,000 ตารางเมตร เปิ ดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2011 คอล
เลคชัน่ พิพิธภัณฑ์ซุกม่าโมเสกประกอบด้วยกระเบื้องโมเสก 2,448 ตารางเมตรจากสมัยโรมันและปลายยุค
โบราณ จิตรกรรมฝาผนังกว่า 140 ตารางเมตร ประกอบทั้งโบราณวัตถุมากมายที่จดั แสดงในสถานที่แห่ งนี้
และภาพวาดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวต่างแวะมาเยีย่ มชม คือภาพโมเสกสาวยิปซี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทกาเซี ยนเทป (Gaziantep Castle) ป้ อมสังเกตการณ์โบราณที่ สร้างขึ้นด้วยหิ นในยุค
จักรวรรดิฮีไทด์ และภายหลังต่อเติมเป็ นปราสาทเต็มรู ปแบบยุคจักรวรรดิโรมัน ตั้งอยู่บนเชิ งเขาใจกลาง
เมืองกาเซียนเทป ประกอบด้วยหอคอยทั้งหมดจานวน 12 หอ ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้วา่ เป็ นหนึ่ ง
ในป้อมปราการสาคัญที่ไว้ต่อต้านกองกาลังฝรั่งเศสหลังถูกรุ กรานจากการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน
ปั จจุบ ันปราสาทกาเซี ยนเทปเปิ ดเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ย ว ได้เวลานาท่านเที่ ยวชมเมื องกาซี อนั เตป และชม
วิสาหกิจทอพรม อันมีชื่อเสี ยงของตุรกี

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Dedeman Hotel Gaziantep***** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

กาเซียนเทป – อูร์ฟา – ฮาราน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานลีอูร์ฟา (Sanliurfa) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หรื อชื่อ
เรี ยกพื้ นเมื องคือ เมืองอูร์ฟา (Urfa) หรื อในอดีตเรี ยก อิเดสซ่ า (Edessa) ตั้งอยู่บริ เวณที่ ราบ ห่ างจากแม่น้ า
ยูฟราเตส (Euphrates River) ราว 80 กิโลเมตร เป็ นหนี่งในเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดเมืองหนึ่งของ
โลก ก่อตั้งเมื่อ 4 ปี ก่อนคริ สตกาลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เชื่อกันว่ามีตน้ กาเนิดก่อนหน้านั้น โดย
ย้อนไปถึงราว 9000 ปี ก่ อนคริ สตกาล เมื องอูร์ฟ าเป็ นเมื องบ้านเกิ ดของ อับ ราฮัม หรื อ อับราม ศาสดาผูม้ ี
ความส าคัญ ทางศาสนาอิ ส ลามและศาสนาคริ ส ต์ต ามพระคัม ภี ร์ น าท่ านชม ถ้ าแห่ ง อับ ราฮัม (Cave of
Abraham) สถานที่เกิดของท่านศาสดาอับราฮัมในเมืองอูร์ฟาเป็ นสถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสี ยงในหมู่ศาสนิก
ชน ที่มาสวดภาวนาและแสดงความเคารพต่อศาสดาที่มีความศรัทธาให้ เชื่อ กันว่าศาสดาอับราฮัมเกิดในถ้ า
แห่ งนี้ และใช้เวลากว่าสิ บปี ในช่วงหนึ่ งของชีวิตเพื่อปกป้ องทารกแรกเกิดที่ถูกสั่งฆ่าโดยคาสั่งของกษัตริ ยอ์
นิมรอทผูโ้ หดร้าย จากนั้นนาท่านชม บ่อปลาศักดิ์สิทธิ์ (The pool of Sacred fish) หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญ
ของเมืองอูร์ฟา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นสถานที่ซ่ ึงกษัตริ ยน์ ิ มรอทได้โยนศาสดาอับราฮัมลงสู่ กองฟื นที่เต็มไปด้วย
เปลวเพลิง แต่กองไฟเหล่านั้นกลับเปลี่ยนเป็ นสายน้ า และกองฟื นได้เปลี่ยนกลายเป็ นปลาศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบนั
บ่อน้ าแห่งนี้เต็มไปด้วยปลาคาร์ฟ ซึ่งเชื่อกันว่าหากผูใ้ ดได้เห็นปลาคาร์ฟสี ขาวจะนามาซึ่งมงคลแก่ชีวิต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเดินทางสู่ เมืองฮาราน (Harran) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หนึ่ งในเมือง
โบราณสาคัญบริ เวณดินแดนเมโซโปเตเมียตอนบน ซึ่ งมี ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ท้ งั ในแง่ของการ
พาณิ ชย์ วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาในช่วงยุคทองสาริ ด หรื อประมาณ 3,000 ปี ก่อนคริ สตกาล นา
ท่านชม หมู่บา้ นรวงผึ้ง (The Beehive Village) หมู่บา้ นที่สร้างหลังคาทรงโคนขึ้นด้วยหิ นลักษณะคล้ายคลึง
กับรวงผึ้ง ตัวโครงบ้านสร้างขึ้นจากดินโคลน ขึ้นโครงด้วยเสา และพอกด้วยมูลวัว บ้างอาจมีการเจาะรู เพื่อ
เป็ นช่ องระบายอากาศเพื่ อให้มี อากาศไหลเวียนถ่ายเทเข้าตัวบ้าน เชื่ อกันว่าการสร้ างบ้านลักษณะนี้ เป็ น
อิทธิ พลจากชนม์เผ่า Bantu ซึ่งมีรกรากออยู่บริ เวณระหว่างทะเลทรายซาฮาร่ าและทวีปแอฟริ กา ได้เวลานา
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองอูร์ฟา

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Nevali Hotel ***** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

อูร์ฟา – อดิยามาน – เมาท์ เนมรุท – ดียาร์ บากีร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนอะตาเติร์ก (Ataturk Dam) (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) หรื อ
ชื่อเดิมคือ เขื่อนคาราบาบา (Karababa Dam) สร้างขึ้นจากหิ น ด้วยจุดประสงค์เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
เพื่อทดน้ าสู่ ที่ราบ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1983 และเสร็ จสิ้ นภายใน 7 ปี เมื่อปี ค.ศ.1990 โดยอ่างเก็บน้ าเบื้องหลัง
เขื่อนอะตาเติร์กเป็ นอ่างเก็บน้ าที่มีความจุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นลาดับ 3 ของโลก ที่ความจุ 48,700 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอดิยามาน (Adiyaman) (ระยะทาง 56 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั ก่อนมุ่งหน้าสู่ ภูเขาเนมรุ ต (Mount Nemrut)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

น าท่ านขึ้ น ภู เขาเนมรุ ต (Mount Nemrut) หรื อ ภู เขาเทพเจ้า ภู เขาเนมรุ ต สู งอยู่ที่ ระดับ 2,134 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเล ซึ่ งบนยอดเขารายล้อมด้วยรู ปปั้ นหัวคนมากมาย ซึ่ งคาดว่าเป็ นสุ สานกษัตริ ยต์ ้ งั แต่สมัยราว
100 ปี ก่ อนคริ สตกาล โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้ ว่า กษัตริ ย ์ Antiochus ที่ 1 แห่ งอาร์ เมเนี ย ได้มี
คาสั่งให้สร้างสุ สาน ซึ่งประกอบด้วยรู ปปั้นจาลองของตน สู งราว 8-9 เมตร รู ปปั้ นสิ งโตและนกอินทรี ย ์ เป็ น
คู่ ๆ รวมไปถึ ง รู ป ปั้ นเทพต่ า งๆตามต านานกรี ก และอาร์ เมเนี ย ซึ่ งภายหลังถู ก ท าลายลงจากเหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหว ทาให้ส่วนหัวกับส่ วนตัวถูกแยกออกจากกัน เรี ยงรายเป็ นหย่อมๆล้อมรอบบริ เวณภูเขาเนมรุ ต
ภูเขาเนมรุ ตถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของประเทศตุรกี โดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1987 ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่เมืองเมืองดียาร์บากีร์ (ระยะทางประมาณ 168 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั The Business Class Hotel ***** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

ดียาร์ บากีร์ – มาร์ ดิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม กาแพงเมื องดิยาบากี ร์ (Diyarbakir City wall) ซึ่ งในอดีตใช้เป็ นป้ อมปราการป้ องกัน เมืองจาก
ข้าศึก โดยกาแพงเมื องได้แบ่ งเป็ นสองชั้น สร้างขึ้นครั้ งแรกราว 297 ปี ก่ อนคริ สตกาลโดยชาวโรมันตาม
คาสั่งของจักรพรรดิคอนแสตนติ อุสที่ 2 และถูกต่อเติ มเรื่ อยมา ให้มีความแข็งแกร่ งยิ่งขึ้นด้วยหิ นภูเขาไฟ
และครั้งหนึ่ งถูกขนานนามโดยเหล่าแม่ทพั ว่าเป็ น ป้ อมปราการดา “The Black Fortress” เป็ นหนึ่งในกาแพง
เมื องโบราณยุคก่อนคริ สตกาล ซึ่ งยังคงถูกรักษาสภาพไว้ได้เป็ นอย่างดี จวบจนถึ งยุคปั จจุบนั กาแพงเมือง
ดิยาบากีร์ครั้งหนึ่ งถูกนาไปเทียบชั้นเป็ นรองเพียงกาแพงเมืองจีนในแง่ของกาแพงป้ องกันเมือง นอกจากนี้
กาแพงเมืองดิยาบากีร์ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของประเทศตุรกีโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ.2015 นาท่าน
แวะถ่ายรู ป กับ สุ เหร่ าประจาเมื องดิยาบากีร์ (The Great Mosque of Diyabajir) หนึ่ งในสุ เหร่ าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ มี
ความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆของดินแดนเมโซโปเตเมีย สุ เหร่ าถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.639 และถูกใช้
งานช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็ นโบสถ์แห่งนักบุญเซนต์จอห์น และภายหลังแปลงกลับเป็ นสุ เหร่ าใน ปี ค.ศ. 1091
ซึ่งหลากหลายส่ วนได้รับแรงบันดาลใจและมีอิทธิ พลด้านสถาปั ตยกรรมคล้ายคลึงกับ สุ เหร่ าอุมนั ยะฮ์แห่ ง
นครดามัสกัสของประเทศซีเรี ย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์ ดิน (Mardin) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นาท่านชม
Zinciriye Medresesi หนึ่ งในอาคารอนุรักษ์ประจาเมืองมาร์ดิน ปั จจุบนั เป็ นวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ค.ศ.1385 กลุ่มอาคารแห่ งนี้ ประกอบด้วยมัสยิดและหลุมศพของผูท้ ี่มีความสาคัญทางศาสนา ซึ่ งมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบอิสลามได้อย่างลงตัวออกมามีความงดงามอย่ างยิง่ นาท่านถ่ายรู ปกับสุ เหร่ าอูลู
แห่งเมืองมาร์ดิน (Mardin Grand Mosque / Ulu Mosque) ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมในยุคอาร์ทูคิด ช่วงศตวรรษ
ที่ 12 (ยุคที่ปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิ สถาน) ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหิ นเจียระนัย และโดมถูกสร้างด้วย
การเป่ าและเซาะร่ อง แต่ได้รับความเสี ยหายอย่างหนักครั้ งสงครามที่ เกิดขึ้นจากชาวเคิร์ดช่วงปี ค.ศ.1832
ปั จจุ บ ัน ได้รับ การบู รณะบางส่ วนให้ ค งสภาพดี เหมื อนเดิ ม น าท่ านถ่ ายรู ป เบื้ องล่ างกับ ปราสาทมาร์ ดิ น

(Mardin Castle) ตั้งอยู่เหนือตัวเมืองมาร์ ดินบนหน้าผาหิ นอันสู งชัน สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ยคุ สมัยโรมัน อายุ
ราว 3000 ปี จากนั้นมีการต่อเติมช่วงศตวรรษที่ 15 เพื่อรองรับการลี้ภยั ของชาวเมืองในยุคสงคราม

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Ramada Plaza Mardin Hotel ***** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

มาร์ ดิน - อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมเมืองโบราณซาวูร์ (Savur) เมืองเล็กๆที่มีบา้ นเรื อนตั้งอยู่ในเขตป้ อมโบราณและปราสาทเก่ า
(Savur Castle) สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 1-2 ก่อนคริ สตกาล จากนั้นนาท่านชมสุ เหร่ าอูลู (Ulu Mosque) สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 11 โดยราชวงศ์อาร์ตูได ยุคที่ปกครองโดยราชวงศ์เติร์กเมนิสถาน เคยได้รับความเสี ยหาย
จากสงครามชาวเคริ์ ดในปี 1832 แต่ได้รับการบูรณะจนคงสภาพเหมือนปัจจุบนั จากนั้นเข้าชมไปรษณี ยม์ าร์
ดิน (Mardin Post Office) อาคารโบราณสร้างขึ้นในปี 1890 เป็ นที่พานักของครอบครัวสุ ลต่าน ในปี 1950 ได้
ใช้เป็ นที่ทาการไปรษณียแ์ ห่งเมืองมาร์ดิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
15.00 น.
17.45 น.
19.50 น.

นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ แห่งเมืองมาร์ดิน และร้านขนมหวาน Turkish Delight อิสระเลือกซื้อ
ของฝากตามอัธยาศัย
นาท่านสู่สนามบินมาร์ ดิน โดยเที่ยวบิน TK2677
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่ อง)

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

01.50 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

14.55 น.

8 วัน 5 คืน อันซีนตุรกี อนาโตเลีย
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว
ราคาทัวร์ 57,555 บาท :
ราคาทัวร์ 60,888 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
26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66 / 29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66

อัตราค่าบริ การ
ก.ย. - ธ.ค. 2565
ปี ใหม่ 2566
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 12 ปี บริ บูรณ์
57,555
60,888
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,000
8,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ต้องเสริ มเตียง
53,555
56,888
80,000 – 110,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-IST-ADA//MQM-IST-BKK)
22,000
25,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 มิ.ย. 65) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ 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 ) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ กาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
▪ กระเป๋ าเดินทางท่านต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ ก เดิ นทาง 30 วันล่วงหน้าก่ อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ ง เช่ นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น, วีซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษ ทั ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่ องเที่ ย วใดๆที่ ปิ ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

▪ เนื่ องจากการท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่ สามารถที่จะเรี ยกร้อง
เงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี เข้า
เมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ
หากท่ านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยัน
ว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด

▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการบิน
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ 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 าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่ เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด

การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณ
ด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี
เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน 5 คืน อันซีนตุรกี อนาโตเลีย
บินตรง + บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรม 5 ดาว + รวมทิปแล้ว
ราคาทัวร์ 57,555 บาท :

ราคาทัวร์ 60,888 บาท :
ลาดับที่

13-20 ก.ย. 65
25 ต.ค.- 1 พ.ย. 65
7-14 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65– 2 ม.ค. 66

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

16-23 ก.ย. 65
18-25 พ.ย. 65

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ

12-19 ต.ค. 65
1-8 ธ.ค. 65

29 ธ.ค. 65– 5 ม.ค. 66
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่นต์...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล......................................................
โทรศัพท์มือถือ..............................................

