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รายการท่องเที่ยว 

วนัที-่1 กรุงเทพฯ - - -
18.30 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน สายการบินเตอรกิ์ช แอรไ์ลน ์ อาคารผุโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใน
การเชค็อินและโหลดกระเป๋า 

21.45 น. บินตรง สู่ เมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK65 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.25 
ชม.) “Turkish Airlines” สายการบินประจําชาติตุรกี มีเท่ียวภายในประเทศ 50 กว่าเสน้ทาง 

และในต่างประเทศกว่า 242 เสน้ทาง ทัง้ในทวีปยโุรป เอเชยี แอฟริกา และ
อเมริกา ใน มีผูใ้ชบ้ริการกว่า ลา้นคน ไดร้บัรางวลั "สายการบินท่ีดีท่ีสุดใน
ยโุรป" 6 ปีซอ้นจากสกายแทร็กซ ์ และเป็นหน่ึงในสมาชกิของพนัธมิตรในกลุ่ม
สตาร ์ อลัไลแอนซ.์.ใหเ้พลิดเพลินกบัภาพยนตรห์ลากหลายกบัจอทีวีสว่นตวัทุก
ท่ีน่ัง และบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มระหว่างเท่ียวบินสู่ เมืองอิสตนับูล 

ประเทศตรุกี 
วนัที-่2 อิสตนับูล - กาซแิอนเทป – ซานลิอรุฟา (บินภายในประเทศ) - L D

04.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสตนับูล (Transit) สู่เมืองกาซแิอนเทป 
06.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกาซแิอนเทป โดยเที่ยวบิน TK2220 (บินภายในประเทศ) 
07.55 น. ถึงสนามบินเมืองกาซิแอนเทป Gaziantep ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีสดุในโลก เป็นศูนยก์ลาง

ของระบบเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคตะวนัออกของตุรกี และเป็นแหล่งผลิตถั่วพิตาชิ
โอไดม้ากท่ีสดุในตรุกี นําท่านชม พิพิธภณัฑซ์กุมาโมเสก Zeugma Mosaic Museum ซึง่จดั
แสดงชิน้งานโมเสกท่ีสวยงามอย่างสมบูรณแ์บบและมีชือ่เสียงโด่งดงัไปทั่วโลก คือภาพชือ่ยิปซ ี ความ
น่าสนใจกบัผลงานยิปซ ี คือ เม่ือสบตาสาวยิปซเีธอจะมองตามเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปทิศ
ใด ถือว่าเป็นความมหศัจรรยท์างดา้นศิลปะโบราณท่ีเป็นแบบอย่างใหง้านศิลปะสมยัใหม่ ปัจจุบนั
พิพิธภณัฑซ์กุมาโมเสกแห่งนีเ้ป็นพิพิธภณัฑโ์มเสกท่ีสาํคญัและใหญ่ท่ีสดุในโลก 
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นําท่านเดินทางสู่ ย่านตลาดขายสินคา้พืน้เมือง Gaziantep Buyuksehir Belediyesi และ 
Copper Bazaar ตลาดแห่งนีมี้สินคา้พืน้เมืองขึน้ชือ่โดยเฉพาะท่ีโดดเด่น คือ ภาชนะต่างๆ ท่ีทํามา
จากดีบุก ทองแดง เคร่ืองเงิน แลว้นํามาแกะสลกัลวดลาย ยอ้นยุคกบั Han ท่ีพกัแรมของกอง
คาราวาน 
คา้ขายในเสน้ทางสายไหมตัง้แต่โบราณสินคา้ท่ีน่ีส่วนใหญ่จะผลิตเพ่ือตลาดภายในประเทศ และส่งออก
สูป่ระเทศท่ีอยู่ในกลุม่ตะวนัออกกลาง อิสระใหท่้านเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซานลิอุรฟา Sanliurfa ระยะทาง 150 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง เมืองเก่ากว่า 
1,200 ปี ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองแรกท่ีใหอิ้สระแก่ประชากรในการ
เลือกนับถือศาสนา  โดยวิหารของแต่ละศาสนาแห่งหน่ึงจะถูก
แปรเปลี่ยนไปตามการนับถือไปตามยุคสมยัตัง้แต่ยู่ดาห ์ คริสต ์ และ

เป็นสุเหร่าตามความนับถือของประชา
การในปัจจบุนั ในอดีตเมืองซานลิอุรฟา 
ถกูปกครองมาหลายอาณาจกัร และสดุทา้ยปกครองดว้ยอาณาจกัรไบเซนไทล ์ (Byzantines) จึงทํา
ใหมี้วฒันธรรมท่ีหลากหลาย มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ศาสนาคริสตแ์ละอิสลามถือ
ว่า เมืองซานลิอุรฟา เป็นเมืองสําคญัทางศาสนา เป็นอนัดบั 4 รองมาจาก เมกกะเมดิน่า และเยรู
ซาเลม ตามบนัทึกในคมัภีรไ์ลเบิล Bible และกุรอาน Quran นําท่านชม ถํา้อบัราฮมั 
(Abramah’s Cave) และ The Legendary Pool of Sacred Fish ตามความเชือ่ของมุสลิม 
กล่าวว่าถํา้แห่งนี้เป็นท่ีท่ีอบัราฮมัอาศยัอยู่ต ัง้แต่แรกเกิดจนมีอายุถึง 5 ปี โดยพระเจา้ไดเ้นรมิตให ้
นํ้านม อนัเป็นอาหารออกมาจากปลายนิ้วของอบัราฮมัเอง เม่ืออบัราฮมัเติบใหญ่ดว้ยความเฉลียว
ฉลาดและเป็นบุคคลท่ีเชือ่มั่นในพระองคอ์ลัเลาะหเ์พียงองคเ์ดียวเท่าน้ัน  จึงเป็นเหตใุหมี้ความขดัแยง้
เร่ืองความเชือ่ทางศาสนากบักษตัริยเ์นมรุตซึง่มีอํานาจสูงสุดในการปกครอง จึงถูกลงโทษการประหาร
ชวิีต โดยการยิงลงมาจากเสาคูด่า้นบนของปราสาทอรุฟา สูเ่บือ้งลา่งท่ีก่อกองไฟรอเผาอบัราฮมัหวงัจะ
ใหเ้ผาไหมเ้ป็นจุล  แต่พระเจา้ไดเ้นรมิตใหเ้ปลวไฟท่ีลุกโชติชว่งกลายเป็นนํ้า และท่อนฟืนกลายเป็น
ปลา บริเวณนีจึ้งกลายเป็นสระนํา้ศกัดิสิ์ทธิ ์ เป็นท่ีอยู่ของปลาคารฟ์ และปลาเทราท ์ เชือ่กนัว่าถา้ใคร
เห็นปลาเผือกในสระนํ้าจะไดเ้ป็นผูท่ี้ไดข้ึน้สวรรค .์.ปากทางเขา้ถํา้เป็นลานกวา้งเดียวกนักบัมสัยิด 
Mevlid-I Halil 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Dedeman Şanlıurfa 5* หรือเทียบเท่า 

วนัที-่3 ซานลิอรุฟา - ฮารร์าน - เนมรุต B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
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จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮารร์าน Harrann ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง เมืองโบราณท่ีมีความสําคญัดา้นประวติัศาสตร ์ เป็นดินแดนของแอส
ซเีรียน   เป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย วฒันธรรมและศาสนา เมืองนี้ไดถู้กบนัทึกไวใ้นคมัภีรไ์บเบิลว่า 
เป็นเมืองท่ีอบัราอมัไดม้าอาศยัอยู่ และบิดาคือเทราหก็์ไดเ้สียชวิีตท่ีเมืองฮารานแห่งนี ้ กอ่นท่ีเขาจะออก

เดินทางสู่ เมืองคานะอนั (Canaan)  ดินแดนศกัดิสิ์ทธิแ์ละ  ศาสดาทัง้สาม คือ โมเสส เจซสั และ 
โมฮมัหมดั ก็ไดเ้คยมาพกัอาศยัท่ีเมืองนี้ดว้ย นําท่านชม บา้นแบบรวงผึง้ (Beehive House of 
Harran) ท่ีถูกสรา้งขึน้อยู่ท่ามกลางพืน้ท่ีราบและมีอากาศรอ้นจดัในหนา้รอ้นหนาว  การออกแบบ
บา้นคลา้ยกบัรวงผึง้ก็เพ่ือเป็นการระบายอากาศ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองเนมรุต ซึง่เป็นท่ีตัง้ของภเูขาเนมรตุ (Mount Nemrut)  

มีความสูง 2,134 เมตร มีชือ่เสียงอย่างมากในเรื่องรูปสลกัขนาดใหญ่ท่ีสรา้งในศตวรรษท่ี 1 ก่อน
คริสตกาลเดิม ภูเขาลกูนี้เป็นภเูขาไฟมาก่อนและเป็นท่ีตัง้ของสุสานกษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรโคมายานา 
(Commagene Kingdom) UNESCO ไดข้ึน้ทะเบียนใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลก    
ในปี 1987 ระหวา่งเดินทางนําทา่นชม สะพานเซเวอรนั สรา้งประมาณปี ค.ศ.200 เพ่ือถวาย
จกัรพรรดิ Septimius Severus เป็นสะพานโรมนัท่ีสรา้งดว้ยหินทัง้หมด 92 กอ้นๆ ละประมาณ 
10 ตนั เป็นสะพานท่ีสรา้งโดยชาวโรมนัท่ีอาจจะมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสอง ยาว 120 เมตร 
กวา้ง 7 เมตร ปัจจุบนัยงัคงอยู่สมบูรณแ์บบ จากน้ันชม เมืองโบราณอารเ์ซเมีย ซึง่เดิมรูจ้กัใน
นามของป้อมปราการ สรา้งเพ่ือป้องกนัไม่ใหใ้ครเขา้มารุกรานท่ีอยู่อาศยัภายในอโุมงค ์ บริเวณนี้เคย
ไดร้บัการปกครองจาก อเล็กซานเดอรม์หาราช ผูโ้ด่งดงั กรีฑาทพัจากกรีซผ่านเมืองต่างๆมาเร่ือย
จนถึงเอเชยี 
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กลาง หลงัจากพระองคสิ์น้พระชนมดิ์นแดนท่ีพระองคเ์คยรวบรวมไวก็้แตกออกเป็นเมืองต่างๆ แลว้ก็
ปกครองตนเอง รวมถึงอาณาจกัรโคมานายาแห่งนี้ วฒันธรรมของโคมานายา เป็นอารยธรรมแบบ
กรีกผสมรวมเขา้กบัความเชือ่ของคนพืน้เมือง โคมานายาเป็นเอกเทศอยู่ 200 ปี ก่อนจะถกูรวบรวม
เขา้กบัจกัรวรรดิโรมนัในเวลาต่อมา นําท่านชม สุสานคาราคูซ สสุานของราชนี Isias และเจา้หญิง 
Antiochis และ Aka I แห่ง โคมายานา สรา้งในชว่งปี 30-20 ก่อนคริสตกาล โดยกษตัริยค์นท่ี
สองแห่งโคมายาน โดยคําว่า Karakus มีความหมายว่า นกสีดํา โดยชือ่นี้ไดม้าจาก นกอินทรียท่ี์
อยู่ดา้นบนของเสาและรปูสลกักษตัริยแ์ห่งโคมายานา  

ชมพระอาทิตยต์ก...ที่ ภูเขาเนมรุต (Mount Nemrut) หลายคนกล่าวว่า “ภูเขาเนมรุต เป็นสถานที่ 
ที่สวยที่สุดในโลกแห่งหน่ึงสําหรบัการชมพระอาทิตยข์ึน้ กบั พระอาทิตยต์กดิน ”ชมรูป
สลกัขนาดใหญ่ต ัง้แต่ ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล ณ สสุานของกษตัริยแ์อนติโอนุส ท่ี 1 ธี
โอสแห่งคอมมาจเน (Antiochus I Theos of Commagene) รปูสลกัของพระองคเ์องสงู  8-9 
เมตร ยืนเด่นตระหง่านกบั รปูสลกัของสิงโต 2 ตวั รปูนกอินทรีย ์ 2 ตวั รปูสลกัเทพเจา้กรีก, เทพ
เจา้อารเ์มเนียน และเทพเจา้เปอรเ์ซีย่น ผสมผสานกนัอยู่ท ัว่ไป อาทิเชน่ เฮอรคิ์วลิส วาฮาน ซสุ-อา
รามาสต ์ หรือโอโรมาส เดสเทพอารเ์มเนียน,สุริยเทพอะพอลโล เทพเฮอรคิ์วลิส ใหท่้านเก็บภาพ
ประทบัใจ …..ไดเ้วลานําท่านจากน้ันกลบัสู่ท่ีพกั..... ภูเขาเนมรุต สถานที่ท่องเที่ยวสําคญัทาง
ประวติัศาสตรข์องตุรกีเป็นไฮไลทที์่สําคญัส่วนหน่ึงของการเดินทางทริปน้ี   

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
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ที่พกั Nemrut Hotel 4* Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที-่4 เนมรุต - ติยาบาเคอร ์ - มารดิ์น B L D

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่
พกั 
08.00 น. นําท่านเ ดินทางสู่  เ มืองดิยาบาเคอร ์

ระยะทาง 170 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง ซึง่เป็นเมือง
หลงัทางตะวนออกเฉียงใตข้องประเทศ
ตุรกี ตัง้อยู่ ริมแม่นํ้าไทกริส เป็นเมือง
ใหญ่เป็นอนัดบัสองในภูมิภาคตะวนัออก
เฉียงใตข้องอนาโตเลีย มีว ัฒนธรรม
พืน้บา้นท่ีมีเอกลกัษณย์งัคงบรรยากาศ
ในยุคกลา งไว ้ได ้ครบถ ้วน มี สินค ้า
พื ้นเมืองท่ีขึน้ชื่อ คือ เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองเงิน ทองแดง เคร่ืองอป้ันดินเผา 
ผา้ขนสัตวท่ี์สําคัญท่ีสุด  นําท่านชม 
กาํแพงเมืองดิยาบาเคอร ์ Diyabakir  City Wall ทําดว้ยหินบะซอลท ์ สีดํา ยาวประมาณ 5.5 
กิโลเมตร ซึง่เป็นกําแพงท่ียาวเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากกําแพงเมืองจีน โดยกําแพงนี้ไดร้บัการ
ดูแลรกัษาเป็นอย่างดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก กําแพงเมืองนี้สรา้งลอ้มรอบเขตเมืองเก่าไว ้ โดยมีประตู
ทางเขา้ 4 ทาง มีหอคอย 82 หอคอย จากน้ันนําชม สะพาน Dicle หรือ สะพานสิบโคง้ เป็น
สะพานท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรใ์น Diyarbakir เหนือแม่นํ้า Tigris สรา้งดว้ยหินภูเขาไฟสีดํา
สะพานมีความยาว 178 เมตรสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1065 สมยัก่อนใชส้ําหรบัสญัจรไปมาระหว่างเมือง 
ปัจจบุนัเป็นสาถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชือ่ของเมืองนี ้

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  เดินทางสู่ เมืองมารติ์น Mardin ระยะทาง 196 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชัว่โมง 

ตัง้อยู่บนท่ีราบเมโสโปเตเมียทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศตุรกี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ท่ีสุดบน
พืน้ท่ีเมโสโปเตเมียตอนบนการขดุคน้โบราณสถานในเมืองนี้มีขึน้ในปีค.ศ1920 พบว่าซากเมืองมีอายุ
ย ้อนไปถึ ง4,000ปีก่อนค ริสตกาลอารยธรรมแรก ท่ีพบในพื ้น ท่ี นี้ คื ออารยธรรมสุบา เ รียน
(Subarians)เม่ือประมาณ3,000 ปีก่อนคริสตกาลและอารยธรรมอีลาไมต ์ เม่ือประมาณ 2,230 ปี
กอ่นคริสตกาลตามดว้ยบาบิโลเนียน,ฮิตไทต,์อสัซเีรียน,โรมนัและไบแซนไทนมี์สถาปัตยกรรมสรา้งดว้ย
หินท่ีวางซอ้นตกแต่งอย่างเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยเสน่หอ์ย่างแทจ้ริงดว้ย
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามหลากหลายชาติพันธุวิ์ทยาส่ิงมหัศจรรยท์างโบราณคดีและมรดกทาง
ประวติัศาสตร…์ นําท่านชมจดุ ชมวิวพาโนรามา ซึง่มีทิวทศันท่ี์สวยงามทิวเขาท่ีอยู่เป็นฉากหลงัเสริม
ใหภ้าพสวยงามดัง่ภาพวาด ใหท้่านเกบ็ภาพประทบัใจ... 
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จากน้ัน นําท่านชม สุเหร่าประจําเมืองมารติ์น (Great Mosque of Mardin) เป็นหน่ึงในมสัยิดเก่าแก่
ของเมือง สรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 12 โดยผูป้กครองของ Artukid Turks โดยมีโดมและหอสงูยอด
แหลมบนสเุหร่าใชเ้ป็นท่ีเรียกคนมาสวดมนตร ์ แต่เดิมมีสองยอก แต่ไดถ้ล่มลงมาเม่ือหลายศตวรรษท่ี
ผ่านมา จากน้ัน อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปในย่านเมืองเกา่ ซึง่มีทิวทศันท่ี์สวยงาม ทิวเขาท่ี
อยู่เป็นฉากหลงัสวยงามดัง่ภาพวาด 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
 
 
 
 

ที่พกั Kaya Ninova Hotel Mardin 4* หรือเทียบเท่า 
วนัที-่5   มารดิ์น - ดารา - วาน B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองดาราหรือดารส์ Ancient 

City of Dara Mesopotamia เดิมเคยเป็นเมือง
ป้อมปราการตะวนัออกท่ีสําคญัทางตอนเหนือของเมโส
โปเตเมียติดกับอาณาจักรยะหช์ิด (เปอรเ์ซีย) มี
ความสาํคญัของยทุธศาสตรอ์ย่างย่ิงในความขดัแยง้ของ
ชาวโรมนั-เปอรเ์ซยีศตวรรษท่ี 6 การรบท่ีมีชือ่เสียง
ของดาราท่ีเกิดขึน้ นําชมเมืองโบราณและอ่างเก็บนํ้า
ใตดิ้น สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 530 อิสระใหท่้านเก็บภาพ
ประทบัใจ จากน้ันเดินทางสู่ เมืองวาน Van ตัง้อยู่ทาง
ภาคตะวนัออกของประเทศตรุกี ระหวา่งทางเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศของเทือกเขาท่ีสลบัซบัซอ้นสลบักบัพืน้ท่ี
ราบ เป็นภาพท่ีสวยงามแปลกตา  
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 “เมืองวาน” ไดร้บัฉายาว่า “ไขมุ่ขแห่งตะวนัออก” (The Pearl of The East) เน่ืองจากมี
ภมิูประเทศสวยงามมาก โดยมี ทะเลสาบวาน Van Lake ซึง่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในตรุกี พืน้ท่ี
ของทะเลสาบแวนเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณท่ี์สดุของภมิูภาคและเป็นท่ีดึงดดูผูอ้พยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐาน
หลายพนัปี .... 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่ เกาะอคัคาม่า (Akdamar Island) นั่งเรือสู่ เกาะอคัดาม่า เกาะท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ใน ทะเลสาบวาน (Lake Van) เกาะแห่งนี้มีพืน้ท่ีประมาณ 0.7 ตารางกิโลเมตร อยู่
ห่างชายฝ่ังประมาณ 3 กิโลเมตร ซึง่ทะเลสาบเกิดจากลําธารเล็กๆ ไหลมารวมกนัจนกลายเป็น
ทะเลสาบอนกวา้งใหญ่ ซึง่ทะเลสาบแห่งนีถื้อวา่เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศตรุกี และเป็นทะเล
สบท่ีอยู่สูงสุดแห่งหน่ึงในโลกอีกดว้ย อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจ….ชมความสวยงานภายใน 
โบสถ ์     อคัดามา (Akdamar Church) ของชาวอารเ์มเนีย  สรา้งขึน้ในระหว่างปี ค.ศ. 915-
921 โดยกษตัริย ์ Gagik I Arcruni แห่งราชวงศ ์ Vaspurakan ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ Trdat 
Mendet หรือท่ีรูจ้กักนัในชือ่ Manuel ผูส้รา้งโบสถใ์น Ani โบสถนี์้สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพู เป็น
โบสถร์ปูทรงกางเขน ผนังโบสถต์กแตง่ดว้ยภาพสีของเฟรสโก ้ (Fresco) มีชือ่ของพระเยซอูยู่ทางทิศใต ้
ของโบสถ ์ ดา้นหนา้โบสถแ์กะสลกัเป็นรปูภาพจากพระคมัภีร ์ ไดเ้วลาอนัสมควรกลบัสู่ชายฝ่ัง เขา้สู่ที่
พกั  

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

 
ที่พกั Double Three by Hilton Van 5* Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที-่6   วาน - โดกเุบยาซติ - คารส์ - เอนิ B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน นําท่านชม House of Van Cats หรือ แมวแวน (Van Cat)  ซึง่ เป็น สมบติัเฉพาะของที่

เมืองวานเท่านั้น และมีที่เดียวในโลก รฐับาลตุรกีถือเป็นสตัวส์งวน ไม่สามารถนําออกนอก
ประเทศเพ่ือขยายพนัธุไ์ด ้ พวกมนัมีขนาดค่อนขา้งใหญ่มีสีขาวชอลก์ขนบางครัง้มีสีแดง ๆ บนศีรษะ
และส่วนหลงัและมีตาสีฟ้าหรือสีเหลืองหรือมีตาแปลก ความหลากหลายนี้ไดร้บัการกล่าวขวญัว่าเป็น 
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"แมวว่ายนํ้า" และไดร้บัการสงัเกตว่าว่ายนํ้าในทะเลสาบแวนและเป็นส่ิงท่ีทําใหเ้มืองวานมีชือ่เสียงมาก
ท่ีสดุ 
นําท่านชมความงดงามของ ปราสาทวาน หรือ ป้อม
ปราการแวน (Van Fortress)  ตัง้อยู่บนเนินเขาท่ีสงูชนั
สามารถมองเห็นน่านนํ้าของทะเลสาบแวนได ้ มนัเคยเป็นท่ี
น่ังของกษตัริย ์ Urartian ท่ีปกครองเหนือภูมิภาคในชว่ง
เร่ิมตน้ของสหสัวรรษแรกก่อนคริสตศกัราช อนัโตนิโอซา
โกน่าและพอลซมินัสกีเ้รียกรฐัของพวกเขาว่า "อาณาจกัร
แห่งป้อมปราการ" และป้อมปราการแวนเป็นส่ิง ท่ีน่า
ประทบัใจท่ีสุดของโครงสรา้งเหล่านี้ สรา้งขึน้โดยอาณาจกัร
โบราณของ Urartu ในชว่งศตวรรษท่ี 9 ถึง 7 ก่อน
คริสตศ์ักราชและเป็นตัวอย่างท่ีใหญ่ ท่ีสุดของชนิดนี ้
มองเห็นซากปรกัหกัพังของ Tushpa เมืองหลวง 
Urartian โบราณในชว่งศตวรรษท่ี 9 ซึง่มีศูนยก์ลางอยู่
บนหน้าผาสูงชนัท่ีป้อมปราการตัง้อยู่ในขณะนี้ดา้นหน้า
ปราสาทมีทะเลสาบวานเป็นปราการธรรมชาติป้องกนัการ
รุกรานจากศตัรู ดา้นล่างของป้อมสรา้งดว้ยหินบะซอลท ์
ดา้นบนสรา้งดว้ยอิฐท่ีทําจากโคลนตากแหง้ กําแพงสรา้ง
ภายหลงัในยุคกลาง ดา้นบนของปราสาทวานจะเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองงาน  มองเห็น
ทะเลสาบวานทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศตุรกี ไดแ้บบพาโนรามาสุดสายตา ..ไดเ้วลาอนัสมควร 
เดินทางสู่ เมืองโดกุเบยาซิต Dogubeyazit ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช ัว่โมง) ทางทิศตะวนัออกสดุของประเทศตรุกีเมืองนี้ถกูโอบดว้ยทิวเขา Mt. Ararat พืน้ท่ี
ราบส่วนใหญ่ใชป้ลกูหญา้หรือพืชผลไมไ้วส้ําหรบัเป็นอาหารสตัวใ์นฤดหูนาว ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี
ภูเขาขจะสรา้งบา้นท่ีทํามาจากดินเหนียวเพ่ือเพ่ิมความอบอุ่นในฤดูหนาว เมืองเบยาซติไดถู้กทําลาย
เสียหายอยางหนักในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 และสงครามกูเ้อกราชตรุกี ในปี 1930  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมความสวยงามของ พระราชวงัอิซฮาก  พาชาร ์(Izhak Pasha Palace) กลางเมืองเบยาซติ

เกา่ สรา้งในสมยัออตโตมนัโดย Colak Abdi Pasha นายพลแห่งกองทพัเตอรก์ท่ีเขา้มาปกครองเบยา
ซติ ในปี 1685  ส่วนท่ีเป็นฮาเร็ม (Harem) สรา้งเสร็จในสมยัของหลานปู่ ท่ีชือ่ Ishak Pasha ใน
ปี 1784 พระราชวงัแห่งนี้สรา้งเหมือนคอมเพล็กซ ์ มีความสําคญัรองมาจากพระราชวงัทอปกาปี 
(Topkapi Palace) ในอิสตนับูลมีชือ่เสียงท่ีสดุในยุคน้ัน สรา้งอยู่บนเนินเขา เป็นส่ิงปลกูสรา้งขนาด
ใหญ่แห่งสุดทา้ยของอาณาจกัรนออตโตมนั และเป็นตวัอย่างของสถาปัตยกรรมออตโตมนัในยุค
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ศตวรรษท่ี 18 ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ห่งหน่ึง ช ัน้ล่างของพระราชวงัสรา้งอยู่บนเนินเขาบนช ัน้
หินท่ีมีความแข็งแรง อีกสามดา้นของพระราชวงัเป็นหนา้ผาสูง ดา้นทิศตะวนัออกจะเป็นท่ีราบ เป็น
ทางเขา้ออก มีหา้มุขแคบๆ ตวัอาคารสรา้งดว้ยหินสีแดงอมสม้ ไดม้าจากภูเขาท่ีอยู่ในย่านนี้ สรา้ง
โดยชา่งฝีมือช ัน้สงูมีการแกะสลกัหินไวอ้ย่างสวยงาม 

จากนัน้ นําท่านเดินทาสู่ เมืองคารส์ (Kars) (ระยะทาง 181 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 3 ช ัว่โมง) อยู่ทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของตรุกี มีประชากรประมาณ 30,000 คน อาคารบา้นเรือนในเมืองคารส์มี
หลากหลายสไตล ์ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเชือ่มตอ่ระหวา่ง ตรุกี, อารม์าเนีย, จอรเ์จียร ์ และ รสัเซยี .... 
ผ่านเทือกเขาอารารตั (Mount Ararat) ซึง่ยอดเขา The great Ararat เป็นภเูขาท่ีสงูท่ีสดุใน
ตรุกีดว้ยความสงู 5,137 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ถือเป็นหลงัคาตรุกีก็ว่าได ้ ยอดเขาอารารทัจะถกูปก
คลมุไปดว้ยหิมะตลอดทัง้ปีเทือกเขานี้ชาวคริสเตียนเชือ่ว่าเป็นท่ีท่ีเรือโนอาห ์ (Noah’s Ark) เกยอยู่
หลงัเหตกุารณนํ์้าท่วมโลกครัง้ใหญ่ในคมัภีร ์ Bible ของชาวยิว และคริสต ์ ในOld Testament เล่ม 
Book of Genesis ในพระมหาคมัภีรยอ์ลักรุอ่านของมุสลิมโดยตามตํานานเล่าว่าพระผูเ้ป็นเจา้ของ
ชาวยิวไดช้ว่ยเหลือโนอาร ์ กบัสมาชกิในครอบครวัอีก 7 คน และสตัวช์นิดต่างๆ อย่างละ 1 คู่ จาก

เหตุการณนํ์้าท่วมใหญ่ท่ีคร่าชวิีตผูค้นและสตัวท์ ัง้หลายไปจนหมดโลก โดยบอกใหโ้นอารต์่อเรือ แลว้
นํ้าสตัวต์่างๆไวบ้นเรือ เม่ือเกิดนํ้าท่วม เรือโนอารก็์ลอยอยู่บนพืน้ผิวนํ้าเป็นเวลา 6 เดือน เม่ือนํ้าลด
เรือโนอารก็์ลอยมาติดอยู่บนเทือกเขา Ararat แห่งนี้ทุกคนจึงปลอดภยัจากนํ้าท่วมโลกในครัง้น้ัน 
ระหวา่งนีท่้านจะไดเ้ห็นความงามของเทือกเขานี…้… ทิวทศันร์ะหวา่งสองขา้งทางสวยงามมากมาย 
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นําท่านสู่เมือง เอนิ (Ani) เป็น
เมืองยุคอาณานิคมในยุคอาณา
นิคมท่ีถูกทําลายในขณะนี้ต ัง้อยู่
ในจังหวัดคารส์ของตุรกีติดกับ
ชายแดนติดกบัอารเ์มเนีย ปัจจบุนั
เมืองอารเ์มเนียตั้งอยู่ในจงัหวัด
คารส์ของตุรกีถดัจากชายแดนท่ี
ปิดกบัอารเ์มเนีย ระหว่างปี 961 
ถึงปี 1045 เป็นเมืองหลวงของ
อ า ณ า จั ก ร  Bagratid 
Armenian ท่ีครอบคลุม
อารเ์มเนียและตรุกีตะวนัออก เรียกวา่ "เมืองแห่งคริสตจกัรท่ี 1001 และAni ยืนอยู่บนเสน้ทางการคา้
ท่ีหลากหลายและอาคารทางศาสนาหลายแห่งพระราชวงัและป้อมปราการอยู่ในโครงสรา้งท่ีทนัสมยัท่ีสุด
ในโลก ในปี 1236 Ani ไม่เคยฟ้ืนตวัจากเหตุแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงปี 1319 และถูกละทิง้เร่ือย ๆ 
จนกระทั่งถูกลืมเลือนไปในศตวรรษท่ี 17 อนิเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมศาสนาและมรดกแห่งชาติ
ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัอย่างกวา้งขวางสําหรบัอารเ์มเนีย  Ani เป็นหน่ึงในสญัลกัษณท่ี์มองเห็นไดแ้ละ 'จบัตอ้งได'้ 
ของความย่ิงใหญ่ในอดีตของอารเ์มเนียและดว้ยเหตนีุจึ้งเป็นแหลง่แห่งความภาคภมิูใจ  
นําท่านชม Ani Site History เป็นเมืองโบราณท่ีติดชายแดนอารม์าเนียเป็นส่วนหน่ึงของเมืองคาร ์
สอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัอารม์าเนียยุคกลาง ปัจจบุนัคือประเทศอารม์าเนีย เมืองเอนิตัง้อยู่อยู่
บนพืน้ท่ีสามเหลี่ยมท่ีมีแม่นํ้า Arpacia อยู่ทางทิศตะวนัออก เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างตรุกีและ
อารม์าเนีย  ทิศตะวันตกติดกับ
ห มู่ บ ้ า น  Tzanghkotzadzor 
เมืองเอนิไดถู้กขนานนามว่าเป็น 
City of 1001 Churches 
เน่ืองจากมีวดั โบสถ ์ พระราชวงั 
ป้อมปราการมากมายท่ีสรา้งเรียง
รายอยู่บนเสน้ทางการคา้โบราณ 
แ ล ะ เ ป็ น ส่ิ ง ป ลู ก ส ร ้ า ง ท่ี มี
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
และศิลปะสูงสุดของโลกในยุคน้ัน 
ในกลาง ปีค ริสศตวรรษ ท่ี  18 
พวกชนเผ่าเคอรดิ์ช (Kurdish) 
ไดเ้ขา้มาปลน้และฆ่าชาวเมืองจน
ชาวเมืองตอ้งอพยพหนีทิง้ใหเ้มืองเอ
นิ กลายเป็นเมืองรา้งถึง 100 ปี 
จนกระทั่งนักเดินทางชาวรสัเซยีมาพบเมืองนี้และนําไปเขยีนลงในหนังสือ จากน้ันมีการกําหนดใหเ้มือง
เอนิแห่งนี้เป็นเมืองท่องเท่ียวแห่งใหม่ ปี 1892 ปัจจบุนัไดร้บัการบนัทึกใหเ้ป็นมกรดโลก UNESCO’s 
World Heritage ในปี 2016 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Winter City 4* Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัที-่7   เอนิ - เอรซ์รุุม B L D
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
นําท่าน เดินทางสู่ เมืองเอรซู์รุม (Erzurum) เป็นเมืองในภาคอานาโตเลียตะวันออกใน      

ประเทศตรุกี “เอรซู์รุม” ที่แปลตรงตวัว่า “ดินแดนของโรมนั”เดิมชาวอาหรบัไดป้กครองตนกระ
ทัง้เมืองถูกยึดคืนไปเป็นของจกัรวรรดิไบแซนไทนใ์นรชัสมยัของจกัรพรรดิบาซลิท่ี 2 เม่ือชาวอาหรบั
ท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ันถูกเนรเทศ เมืองนี้ก็เป็นท่ีรูจ้กัโดยโรมนัและต่อมาไบแซนไทนว์่า “ธีโอโดซิ      
โอโพลิส” (Theodosiopolis) มาไดช้ือ่ปัจจบุนัหลงัจากท่ีเซลจคุเติรก์ยึดเมืองคืนไดใ้นยุทธการแมน   
ซเิคิรท์ (Battle of Manzikert) ในปี ค.ศ. 1071 สว่นหน่ึงของตรุกีจนถึงปัจจบุนั  

ระหวา่งทาง แวะน้ําตก Tortum Waterfall ถือไดว้่าเป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ติดอนัดบัโลกและเป็นนํ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
ตุรกีมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ เป็นนํ้าตกท่ี
เ กิดจากปลาย นํ้ า จาก
ทะเลสาบ Turtum ท่ีไหล
มารวมกันจากทะเลสาย 
Totum บริเวณรอบๆ
นํ้าตกเป็นป่าเขาอันสงบ
เงียบท่ีเต็มไปดว้ยพรรณไม ้
สุดร่ม ร่ืนหลายชนิด . . . . . 
อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ า นไ ด้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั
และเก็บภาพประทบัใจ 
ได เ้วลาอันสมควร  นํา
ท่านเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  เดินทางตอ่ไป เมืองเอรซู์รุม (Erzurum) 
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 นําท่านเดินเทา้ชม เมืองเอรซ์รุุมตามสถานที่สําคญัต่าง ๆ เร่ิมตน้จาก Uc Kumbeltler หอ้งใต ้
ดินสามหอ้งเป็นหน่ึงในตวัอย่างท่ีสวยท่ีสดุของสสุานท่ีฝังศพในอนาโตเลีย สสุานท่ีใหญ่ท่ีสดุในสามแห่ง
นี้เชือ่กนัว่าเป็นของ Emir Saltuk และถกูสรา้งขึน้ในปลายศตวรรษท่ี 12 ในขณะท่ีหอ้งใตดิ้นอ่ืน ๆ 
ไม่ไดเ้ป็นของพวกเขาพวกเขาคาดว่าจะถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14 Twin Minaret Madrasah 
อนุสาวรียส์ถาปัตยกรรมของยุคเซลจคุตอนปลายของตรุกี สรา้งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาตามจารึกถูก
สรา้งขึน้ในชว่งประมาณปี ค.ศ.1271 4 โดย Khudavand Khatun ลกูสาวของ Seljuq สลุต่าน 
Kayqubad Erzurum Grand Mosque สรา้งโดย Abu al-Fath Muhammad ใน ปี 1179 
จากจารึกท่ีมสัยิดพบว่ามีการฟ้ืนฟูหา้ครัง้ ครัง้แรกโดยผูว้่าการ HüseyinPaşa 2182 ปี 1639 ใน
สองผูด้แูลมสัยิดอาลี Efendi 1826 ในครัง้ท่ีสามโดย Mahmut ii (2328-231785-1839) ครัง้ท่ีสี่
โดยผูว้่าการอิบราฮิม Ethem Paşa ปี 1860 และสุดทา้ยโดยผูอ้ํานวยการทั่วไปของศาสนา 
(Vakiflar Genel Müdürlügü ) ระหว่างปี 1957-1964 นําท่านเดินชมความสวยงามต่างๆของ
บา้นเมืองในเมืองเอรซ์รุมุ Erzurum Castle ตัง้อยู่บนยอดเขาในใจกลางเมือง ป้อมปราการแห่งอาจ
ถูกสรา้งขึน้ในสมยั Urartian มีการเปลี่ยนมือบ่อยครัง้ระหว่างชาว    อสัซเีรียน พวกซาแซนิสด,์ 
เปอรเ์ซยี, อาหรบั, โรมนั, โรมนั-ไบแซนไทน ์ อย่างไรก็ตามปราสาทหลงัปัจจบุนัถกูสรา้งขึน้ในปีพ. ศ. 
415 ภายใตก้ารปกครองของจกัรพรรดิไบเซนไทนท่ี์ 2 Lala Mustafa Pasha Mosque สรา้งขึน้
ใน Erzurum ในปี 1562 ตามคาํสัง่ของสลุตา่นออตโตมนัแห่ง   สไุลมานท่ี 1 เพ่ือเป็นการระลึกถึงท่ี
ปรึกษาของบุตรชายของบุตรชายของมุสตาฟาปาชา นําชม Tashan market ชม Yakutiye 
Madrasah ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1853 ตามคําสั่งของผูว้่าการทอ้งถ่ินของ Ilkhanids, Hoca 
Yakut และตัง้ชือ่ตามชือ่ของเขา ..และอิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเดียวกนั จนถึงเวลานัดหมาย 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 
ที่พกั Renaissance Polat Erzurum Hotel 4* Hotel หรือเทียบเท่า 

 



Anatolia Turkey 10 days 7night  

Hml_Anatolia Turkey 10 days 7night  
 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที-่8 เอรซ์รุุม – เมืองทรบัซอน- อูซนัโกล B L D
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมือง ทรบัซอน (Trabzon) ระยะทาง 269 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง เพื่อ นําท่านเดินทาง สู่ Sumel Monastery in Trabzon 
(ถ่ายภาพดา้นนอก) เพ กรีกออรโ์ธดอกซ ์ อาราม อุทิศตนเพื่อ พระแม่มารี ต ัง้อยู่ใน
หน้าผาสูงชนัที่ระดบัความสูงประมาณ 1,200 เมตร หนัหนา้ไปทางหุบเขาAltındereเป็น  
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมท่ีย่ิงใหญ่รวมทั้ง เป็นแหล่งท่องเ ท่ียวท่ีสําคัญ
ภายใน อุทยานแห่งชาติ Altındere  อารามเป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตรแ์ละการ
ท่อง เ ท่ียวในแทรบ
ซอน เน่ืองจากมีการ
ตกของหินเพ่ิมมาก
ขึ ้น เ ม่ื อ วั น ท่ี  22 
กั น ย า ย น  2558 
อ า ร า ม ถู ก ปิ ดใ ห ้
ป ร ะ ช า ช น ด ้ ว ย
เหตุผลด ้านความ
ปลอดภยั มีกําหนด
จะเปิดใหม่สําหรบัผู ้
เ ข ้ า ช ม อี ก ค รั้ ง
หลงัจากแน่ใจว่าจะมี
ความปลอดภยัสําหรบันักท่องเท่ียวอีกครัง้ เน่ืองจากมีการตกของหินเพ่ิมมากขึน้เม่ือวนัท่ี 22 
กนัยายน 2558 อารามถูกปิดใหป้ระชาชนดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยั มีกําหนดจะเปิด
ใหม่สาํหรบัผูเ้ขา้ชมอีกครัง้หลงัจากแน่ใจวา่จะมีความปลอดภยัสาํหรบันักทอ่งเท่ียวอีกครัง้ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง อูซนัโกล (Uzungol) หมู่บา้นสวยกลางหุบเขา และ Sumela monastery 
แห่งดินแดนสองทวีป ประเทศตรุกี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ทางตอนใตข้องเมืองทรบัซอน ซึง่มีทะเลสาบท่ี
สวยงามอยู่กลางหุบเขาและตัง้อยู่รอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาท่ีเต็มไปดว้ยป่าไมอ้นัเขยีวขจีและ มีหมู่บา้น
เล็กๆตัง้อยู่รอบทะเลสาบ ส่งผลใหเ้มืองนี้มีทศันียภาพอนัสวยงามคลา้ยกบัประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์
ทะเลสาบแห่งนีเ้กิดขึน้โดนการถลม่ของภเูขาซึง่ทําใหล้าํธารเปล่ียนเป็นทะเลสาบอนัสวยงาม ปัจจบุนัได ้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมใหท่้านไดส้มัผสัวิถีชวิีตสุดเรียบง่ายของหมู่บา้นเล็กๆ กลางหุบเขา ลิม้
รสกาแฟตรุกีรสเขม้ ชมวิวทะเลสาบท่ีโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาอนัสวยงาม 

 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองซือ้ของที่ระลึกและสินคา้พืน้เมืองตรมอธัยาศยั ไดเ้วลาอนั

สมควร นําท่านสูท่ี่พกั ใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

ที่พกั Inan Kardesler Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
วนัที-่9 อูซนัโกล - ทรบัซอน - อิสตนับูล B L -
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
จากน้ัน ออกเดินทางสู่ เดินทางถึง เมืองทรบัซอน เป็นหน่ึงในเมืองประวติัศาสตรข์องตรุกีตัง้แต่ยุคโบราณ 

เม่ือ 700 ปีก่อนคริสตกาล ตัง้อยู่บนเสน้ทางสายไหม เป็นเสน้ทางสําคญัสมยัเปอรเ์ซยี และยงัเคย
เป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิเทรบิซอนด ์ (Empire of Terbizond) ท่ีรุง่เรืองในชว่งศตวรรษท่ี 13 อีก
ดว้ย ปัจจุบนัแทรบซอนมีชือ่เสียงในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีเงียบสงบ มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย 
และมีวิวทิวทศันท่ี์สวยงามเน่ืองจากตัง้อยู่ระหวา่งเทือกเขากบัชายฝ่ังทะเลดาํ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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นําท่านเท่ียวชมเมืองทรบัซอนโดยเร่ิมจาก Cumhuriyet Meydani หรือเรียกอีกชือ่หน่ึงว่า 
republic square จากน้ันนําท่านชม Kostaki Mansion คฤหาสนแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในชว่งตน้
ทศวรรษท่ี 1900 ในฐานะท่ีพกัส่วนตวัของ Kostaki Teophylaktos ซึง่เป็นธนาคารท่ีมีชือ่เสียง 
สถาปนิกมาจากจากอิตาลีและวสัดุท่ีนํามาใชใ้นอาคารถูกนํามาจากอิตาลีเชน่เดียวกนั อย่างไรก็ตาม
ไม่ทราบชือ่ของสถาปนิกท่ีสรา้งอย่างแน่ชดั เดินทางผ่านย่าน ตลาดเกา่แกพื่น้เมือง ของทรบัซอน 
ชมตลาด Kadinlar pazari หรือท่ีเรียกวา่ women market ท่ีตลาดแห่งนี้จะพบแม่คา้ขายสินคา้
พวกผกัผลไมพื้น้เมือง นําชม Faith Mosque เป็นท่ีรูจ้กักนัในชือ่โบสถส์ําคญัของ ทรบัซอน ตัง้อยู่
ในเขตออรต์าฮิซาร ์ สนันิษฐานว่าเป็นโบสถท่ี์สรา้งขึน้บนซากปรกัหกัพงัของ  วดัโรมนัโบราณโดย 
Hanmibalianos หลานชายของจกัรพรรดิโรมนัคอนสแตนติน (ค.ศ.325 - 364) ชมสะพาน 
Zagnospasa bridge สะพานนี้เชือ่มต่อ Zindan Kapi และ Imaret Kapisi Gates เขา้ดว้ยกนั 
ชม กาํแพงเมืองโบราณเมืองทรบัซอน  

จากนัน้ นําท่านสู่จุดชมวิว Boztepe ท่านจะไดเ้ห็นความงามของ Black Sea วิว 360 องศาของเมืองแท
รบซอน อิสระใหท่้านเก็บภาพประทับใจ ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นนําท่านสู่ Varlibas 
Atapark Shopping Center อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาอนัสมควร นําท่าน
เดินทางสูส่นามบิน อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกการเชคอิน ในสนานมบิน 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดย Turkish Airlines เทีย่วบินที่ TK2835 
(ภายในประเทศ) 

22.45 น. เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตนับูล  
วนัที-่10 อิสตนับูล - กรุงเทพฯ - - -

01.25 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอรกิ์ซ แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ TK68 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 9 ชัว่โมง) 

15.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ ดว้ยความประทบัใจฃ 
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หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด 
หมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ทัง้นี้ 
ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและ
สถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียวไดต้ามรายการ  
อตัราคา่บริการ  จาํนวนเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน และในกรณี
ที่มีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงินท่านละ 1,600 บาท โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 14 วนั
กอ่นการเดินทาง 

เดนิทาง 8-17 พ.ค./28 ส.ค.-6 ก.ย.63/25ก.ย.-4 ต.ค. 2563 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่ 2 ท่านละ         59,900.-บาท  
พกัเดีย่ว เพิ่มท่านละ                 9,500.-บาท 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง  
กรุณาชําระเงินมดั ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ทางแฟ็ก หรือ ไลน ์
หลงัการจองภายใน 3 วนัส่วนที่เหลือชาํระท ัง้หมดกอ่นเดินทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการย่ืนขอวีซา่ตามที่กาํหนด *** 

 หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงินมาที่เบอร ์   02-002-4444 หรือแจง้ใหเ้จา้หน้าที่ของบริษทัฯ
ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศพัทห์ากท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิ่ง Passport มาที่บริษทัฯ
กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วนักอ่นการเดินทางหากท่านไม่ชาํระเงินส่วนที่เหลือตามวนัที่กาํหนด 
ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่บริการของธนาคาร 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
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1.1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั 
1.2. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
1.3. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
1.4. คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
1.5. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัได ้
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 คา่จดัทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และคา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนตา่งดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่าง ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัของสายการบิน (ถา้มี) 
 คา่ทําเอกสารผูถื้อตา่งดา้ว  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เพ่ิมท่ีไม่ใชห่นังสือเดินทางไทย( NON THAI PASSPORT) 
 คา่ภาษีหกั ณ  ท่ีจา่ย 3% ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% (กรณีออกใบกาํกบัภาษี)  
 คา่นํ้าหนักเกินพิกดัตามสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั /ค่ากิจกรรมพิเศษอื่น(ถา้มี)  
 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD หรือ 1500 บาท/ต่อลูกคา้ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง   
****ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยแลว้แต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษทัฯมิไดมี้ผลประโยชนใ์ดๆท ัง้สิน้ขึน้อยู่
กบัการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกาํลงัใจใหก้บัหวัหน้าทวัรที์่บริการท่าน*** 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง่ 
หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 



Anatolia Turkey 10 days 7night  

Hml_Anatolia Turkey 10 days 7night  
 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 


