
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24701 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

TURKEY HAPPY FATHER DAY  
8D5N/บินตรง TURKISH AIRLINES 

เดนิทาง 2-9 ธันวาคม 2565 / วนัพอ่แหง่ชาต ิ
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายการทวัร ์

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 10 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ TURKISH AIRLINES พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกแกท่กุทา่น 

22.55 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีบนิตรง โดยเทีย่วบนิที ่TK65  
 

วนัทีส่อง สนามบนิอสิตนับลู – ลอ่งเรอื – สุเหรา่เซนตโ์ซเฟีย - สเุหรา่สนี า้เงนิ – พระราชวงั

ทอปกาปิ – หอคอยกาลาตา้ - จตัรุสัทกัซมิ                                                (-/L/D) 

05.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับลู ประเทศตรุก ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  
น าท่านล่องเรอืชมช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึง่เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลด า (The 
Black Sea) เขา้กับทะเลมารม์าร่า (Sea of Marmara) โดยมคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร  ความ
กวา้งเริม่ตัง้แต ่500 เมตร จนถงึ 3 กโิลเมตร ถอืวา่ชอ่งแคบน้ีเป็นจุดพบกันของสดุขอบทวปียโุรปและ
สดุขอบทวปีเอเชยี ซึง่นอกจากความสวยงามแลว้ ชอ่งแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ีส่ าคัญ
ยิง่ในการป้องกันประเทศตุรกอีกีดว้ย ขณะทีล่อ่งเรอืทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศนข์า้งทางไม่ว่าจะ
เป็นพระราชวังหรอืบา้นเรอืนสไตลย์โุรปของบรรดาเศรษฐทีีส่วยงามตระการตา  
น าท่านชมสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชือ่ในปัจจุบัน คอื พพิธิภัณฑ์
ฮายาโซฟีอา เดมิเคยเป็นโบสถข์องครสิตศ์าสนานกิายออรโ์ธดอกส ์ต่อมาถูกเปลีย่นเป็นสเุหร่า และ
ในปัจจุบันไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑ์ สุเหร่าเซนตโ์ซเฟียถอืเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ 
และมักถูกจัดใหอ้ยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง ซึง่จุดเด่นอยู่ทีย่อดโดมขนาด
มหมึากลางวหิาร และนับเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำทา่นเดนิทางสูป่ระเทศตรุก ี กบัเสน้ทางในฝนัของนกัเดนิทางจากทัว่โลก 

เมอืงอสิตนับลู ศนูยก์ลางจกัรวรรดไิบแซนไทนท์ีรุ่ง่เรอืง ดว้ยการผสมผสานของสองศาสนาอยา่งลงตวั    

 เทีย่วชมรอ่งรอยอารยะธรรมกรีกโบราณ เมอืงชานคัคาเล ่ เมอืงทรอย เมอืงเอฟฟซิสุ 

ตืน่ตากบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตใิน เมอืงปามคุคาเล ่เมอืงนำ้พรุอ้น และปราสาทปยุฝา้ย 

 เมอืงคอนยา่ อดตีเมอืงหลวงของอาณาจกัรเซลจคู   

เมอืงคปัปาโดเกยี ดนิแดนปล่องนางฟา้ ภมูปิระเทศแปลกตาดจุสรวงสวรรค ์   

พเิศษ ขึน้หอคอยกาลาตา้ชมพระอาทติยต์ก + บรกิารอาหารจนี  

 

 



น าทา่นเขา้ชมภายใน สเุหรา่สนี า้เงนิ (Blue Mosque) สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์างศาสนาทีม่คีวาม
สวยงามอกีแหง่หนึง่ ซึง่ชือ่น้ีไดม้าจากสนี ้าเงนิของกระเบือ้งเคลอืบทีใ่ชป้ตูลอดแนวฝาผนังดา้นใน 
ถกูสรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นวังของจักรพรรดไิบเซนไทน ์โดยสลุตา่น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัทอปกาปิ (Topkapi Palace) สรา้งขึน้ในสมัยสลุตา่นเมหเ์มตที ่2 

และเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี ค.ศ. 1924 พพิธิภัณฑพ์ระราชวังทอปกาปิซึง่หอ้งทีโ่ด่งดังคือหอ้ง
ทอ้งพระคลังอันเป็นทีเ่ก็บสมบัต ิและวัตถุล ้าค่ามากมายโดยมกีรชิแห่งทอปกาปิ ดา้มประดับมรกต
ใหญ ่3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัตเป็นไฮไลทส์ าคัญ 
จากนัน้เขา้ชมหอคอยกาลาตา้ (Galata Tower) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1348 เพือ่แทนทีห่อคอย
กาลาตา้เกา่ในยคุไบเซนไทน์ ทีม่ชีือ่วา่ เมกาลอสพรีโกส (Megalos Pyrgos) ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือ
สดุของทะเลตรงทางเขา้โกลเดน้ฮอรน์ (Golden Horn) และถกูทาลายเสยีหายในชว่งสงครามครูเสด 
ครัง้ทีส่ ี ่ค.ศ. 1202-1204 ตวัของหอคอยจะเป็นหนิสไตลโ์รมัน ทรงกระบอกมทีัง้หมด 9 ชัน้ มคีวาม
สงูถงึ 66.90 เมตร มรูีปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์โดยสถาปนกิโคกซลัอนาดอล 
(Koksal Anadol) โดยทีส่ว่นบนสดุของหอคอยจะมลีักษณะเป็นรูปกรวยหมวกนัน้ ถกูปรับเปลีย่น
ขนาดใหเ้ล็กลงหลายตอ่หลายครัง้ จนเป็นแบบทีเ่ห็นลงตัวสวยงามจวบจนในปัจจุบนั และ บรเิวณชัน้
บนของตัวหอคอย จะมรีา้นอาหารและคาเฟ่ เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าสมัผัสกบับรรยากาศที่
สวยงาม สามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องชอ่งแคบบอสฟอรัส อยา่งชดัเจน 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชมจตัุรสัทกัซมิ (Taksim Square) ถนนสายน้ีเรียกไดว้่าเป็นจุดศูนยก์ลาง
ของเมอืงอสิตันบูล มรีา้นคา้มากมาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึ , รา้นอาหารพื้นเมอืงหรือแมแ้ต่รา้นอาหาร
ทะเล อกีทัง้ยังมรีา้นหนังสอื, รา้นชา กาแฟ และไอศกรมี ตลอดถนนสายน้ี และยังมรีถแทรม (Tram) 
โบราณ ใหน่ั้งเล่นชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสิตันบูล ถนนน้ีใช่ ว่าจะมีแต่คนเดนิตอน
กลางวันเท่านั้น พอตกกลางคืนจะเห็นรา้นตามตรอกซอยเล็กๆเปิดเพลงเสียงดังกึ่งบาร์ มีทั ้ง
นักท่องเทีย่วและคนหนุ่มสาวตรุกมีาน่ังพบปะสงัสรรคเ์ต็มแน่นแทบทกุรา้น เรยีกว่าเป็นจุดนัดพบยอด
นยิมของ ชาวเมอืงเลยก็วา่ได ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL  ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



วนัทีส่าม อสิตนับลู - ชานคัคาเล ่- ทรอย                                                                (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชานคัคาเล ่(Canakkale) ระยะทาง 300 กม. ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลมารม์าร่า ตัด
กับทะเลอีเจียนซึง่เป็นที่ตัง้กรุงทรอย ชมมา้ไมจ้ าลองแห่งเมอืงทรอย (Wooden Horse of 
Troy) ซึง่เปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุท าให ้
กรุงทรอยแตก และสรา้งขึน้เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีห่ลงใหลในมหากาพย์  อเีลยีดได ้
เห็นดว้ยตาของตนเองอกีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงทรอย (Troy) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาแต่ในอดตี ถูกสรา้งขึน้มาประมาณ 4,000 

ปีมาแลว้ ไดม้กีารบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตรข์องโลกตะวันตกว่า กรุงทรอย (Troy) ตัง้อยู่บรเิวณจุด
ยุทธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุของชอ่งแคบเฮลเลสพอนด ์(Hellenpond) หรอืชอ่งแคบดารด์าแนลลใ์นปัจจุบัน
เพราะสามารถควบคุมเสน้ทางตดิต่อระหว่างเอเชยีกับยุโรปได ้ทัง้ทางบก และทางนา้ ซึง่แต่เดมิ
นักปราชญ์ต่างก็เชือ่กันว่ากรุงทรอยเป็นต านานที่ปรากฎเฉพาะใน หนังสอืมหากาพย์เรื่องอเิลียด 
(Iliad) ของมหากวโีฮเมอร ์(Homer) เทา่นัน้ แตภ่ายหลังเมอืงทรอยถกูคน้พบโดยนักโบราณคด ี 
ใน ปี ค.ศ. 1930 บรเิวณกรุงทรอย มกีารจัดหอ้งแสดงแบบจาลองกรุงทรอย และเรือ่งราวการคน้พบ
โดยนักโบราณคดี พรอ้มทัง้ภาพแผนผังเมืองทรอยทีถู่กสรา้งซอ้นทับกันถงึ 9 ชัน้ มีซากเมอืงเก่า 
ก าแพง ประตู และมา้ไมจ้าลองแห่งทรอย ซึง่เปรียบเสมอืนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดดา้นกลศกึของ
นักรบโบราณ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั IRIS HOTEL CANAKKALE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่  ชานคัคาเล ่- คซูาดาส ึ– เอฟฟิซุส - บา้นพระแมม่าร ี                                (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคซูาดาส ึ(Kusadasi) ระยะทาง 370 กม. เป็นท่าเรอืธรรมชาตทิีใ่ชม้าตัง้แต่
กอ่นครสิตกาล หลังจากทีต่กเป็นอาณาจักรออตโตมัน มหาเสนาดโีอคซุ เมหเ์หม็ด พาชา ผูเ้ป็นวเิซยีร์
แห่งสุลต่านอาหเ์หม็ดที ่1 และสุสต่านออสมันที ่2 ไดส้รา้งสุเหร่าคาไลชแิละโรงอาบน ้า ตลอดจน
ก าแพงเมอืงทีพั่กส าหรับกองคาราวาน เพือ่ใหคู้ซาดาสเึป็นเมอืงท่าทีเ่หมาะในการท าการคา้ระหวา่ง
ยโุรปและแอฟรกิาใต ้และคซูาดาสเึพิง่เป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วเมือ่ปี ค.ศ. 1980 
น าท่านเทีย่วชมเมอืงเอฟฟิซุส (Ephesus) เมอืงโบราณทีม่กีารบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดเีมอืงหนึง่
เคยเป็นทีอ่ยู่ของชาวโยนก จากกรกี ซึง่อพยพเขา้มาปักหลักสรา้งเมอืง ซึง่รุ่งเรอืงขึน้ในศตวรรษที ่6 
ก่อนครสิตกาล ต่อมาถูกรุกรานเขา้ยดึครองโดยพวกเปอร์เซยีและกษัตรยิ์อเล็กซานเดอร์มหาราช
ภายหลังเมือ่โรมันเขา้ครอบครองก็ไดส้ถาปนา เอฟฟิซสุ ขึน้เป็นเมอืงหลวงตา่งจังหวัดของโรมัน น า
ท่านเดนิบนถนนหนิอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองขา้งทางเต็มไปดว้ยซากสิง่ก่อสรา้งเมื่อสมัย 
2,000 ปีทีแ่ลว้ ไมว่า่จะเป็นโรงละครกลางแจง้ทีส่ามารถจุผูช้มไดก้วา่ 30,000 คน ซึง่ยังคงใชง้านได ้
จนถงึปัจจุบันน้ี  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูบ่า้นพระแมม่าร ี(House of Virgin Mary) ซึง่เชือ่กันว่าเป็นทีส่ดุทา้ยทีพ่ระแม่

มารมีาอาศัยอยู่และสิน้พระชนมใ์นบา้นหลังน้ี ถูกคน้พบอย่างปาฏหิารยิโ์ดยแม่ชตีาบอดชาวเยอรมัน 
ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ไดเ้ขียน
บรรยายสถานทีไ่วใ้นหนังสอือย่างละเอยีดราวกับเห็นดว้ยตาตนเอง เมือ่เธอเสยีชวีติลงมคีนพยายาม
สบืเสาะคน้หาบา้นหลังน้ี จนพบในปี ค.ศ. 1891 บรเิวณดา้นนอกของบา้นมกี๊อกน ้าสามก๊อกทีเ่ชือ่ว่า
เป็นก๊อกน ้าทีม่คีวามศักดิส์ทิธิ ์แทนความเชือ่ในเรือ่ง สขุภาพ ความร ่ารวย และความรัก ถัดจากก๊อก
น ้าเป็น ก าแพงอธษิฐาน ซึง่มคีวามเชือ่วา่ หากตอ้งการใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นความจรงิใหเ้ขยีนลงในผา้
ฝ้าย แลว้น าไปผกูไวแ้ลว้อธษิฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั MARINA HOTEL KUSADASI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ คซูาดาส ึ- ปามคุคาเล ่– ฮเียราโพลสิ                                                       (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 190 กม. เมืองทีม่ีน ้าพุเกลอืแร่รอ้น
ไหลทะลขุึน้มาจากใตด้นิผา่นซากปรักหักพังของเมอืงเกา่แกส่มัยกรกี กอ่นทีไ่หลลงสูห่นา้ผา ผลจาก
การไหลของน ้าพุเกลอืแร่รอ้นน้ีไดก้่อใหเ้กดิทัศนียภาพของน ้าตกสขีาวเป็นชัน้ๆ หลายชัน้ และการ
แข็งตัวของแคลเซยีมท าใหเ้กดิเป็นแกง่หนิสขีาวราวหมิะขวางทางน ้าเป็นทางยาว ซึง่มคีวามงดงาม
มาก เรยีกปรากฏการณ์น้ีวา่ ปราสาทปยุฝ้าย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมอืงแห่งน ้าพุเกลอืแร่รอ้นทีซ่ ึง่ในอดตีกาลชาวโรมันเชือ่ว่า น ้าพุรอ้น

ดังกล่าวรักษาโรคได ้จงึไดส้รา้งเมอืงฮเียราโพลสิ (Hierapolis) ลอ้มรอบ ท่านจะไดส้ัมผัสเมอืง
โบราณอกีแหง่หนึง่ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยโรมัน  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั TRIPOLIS HOTEL PAMUKKALE  ระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก ปามคุคาเล ่– คอนยา่ – คปัปาโดเกยี                                                        (B/L/D)                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคอนยา่ (Konya) ระยะทาง 390 กม. อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรเซลจูค 

ในช่วงปี ค.ศ. 1071 – 1308 รวมทั ้งยังเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญของภูมิภาคแถบน้ี ท่านจะได ้
เพลดิเพลนิกับ ทัศนียภาพทีง่ดงามตามธรรมชาตติลอดสองฝ่ังทาง ของภูมภิาคตอนกลางของตุรก ี
ทา่นจะไดช้มวถิชีวีติตามชนบทและทัศนียภาพทีส่วยงามของทุง่หญา้สลับกับภเูขา  

 น าท่านชมพพิธิภณัฑเ์มฟลานา (Mevlana Museum) ซึง่เล่ากันวา่กอ่ตัง้ขึน้ในราวปี ค.ศ. 1231 
โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดนิ รูมี ่ผูว้เิศษในศาสนาอสิลามซึง่ก าเนดิในอัฟกานสิถาน เดนิทางมายังเมอืง
คอนย่าตามค าเชญิของสลุต่านเซลจูค เพือ่เขยีนบทกวลีกึลับเป็นภาษาเปอรเ์ซยี และไดเ้สยีชวีติลง
ในปีค.ศ. 1273  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
ระหว่างทาง น าท่านชมคาราวาน สไรน ์(Caravanserai) ทีพ่ักแรมและแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่าง
ทางของชาวเตริก์ในสมัยออตโตมัน 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงคปัปาโดเกยี (Cappadocia) ระยะทาง 235 กม. ชมดนิแดนทีม่ภีมูปิระเทศ
อันน่าอัศจรรย ์ซึง่ในอดตีกาลมกีระแสลาวาภูเขาไฟทีไ่หลออกมาปกคลุมพืน้ทีเ่ป็นบรเิวณกวา้ง แลว้
ทับถมเป็นเวลาหลายลา้นปี และดว้ยการกระท าของธรรมชาต ิโดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หมิะ 
และ กาลเวลา ไดป้รุงแต่งดนิแดนคัปปาโดเกยีออกมาไดอ้ย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรยด์ว้ย
ภมูลิักษณ์ตา่งๆ เปรยีบดังสวรรคบ์นดนิจนไดช้ือ่วา่ ดนิแดนแหง่เทพนยิาย หรอืดนิแดนแหง่ปลอ่ง
นางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกยียังไดรั้บการแต่งตัง้จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรมแหง่แรกของตรุกอีกีดว้ย  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านชมหุบเขาอุซซิาร ์(Uchisar Valley) หุบเขาคลา้ยจอมปลวกขนาดใหญ่โดยใชเ้ป็นที่อยู่
อาศัยในอดตี ซึง่หุบเขาดังกล่าวมรูีพรุน มทีัง้รอยเจาะ รอยขดุ อันเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปเกอืบทั่วทัง้
ภูเขาเพือ่เอาไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศัย และถา้มองดีๆ จะรูว้่าอซุซิาร ์คอื บรเิวณทีส่งูทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ 
ดังนัน้ในอดตีอซุซิาร ์ก็มไีวท้ าหนา้ทีเ่ป็นป้อมปราการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตเิอาไวส้อดสอ่งขา้ศกึ
ยามมภีัยในอดตี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ทีพ่กั UCHISAR KAYA CAVE HOTEL CAPPADOCIA (โรงแรมแบบถ า้)  
 

วนัทีเ่จ็ด คปัปาโดเกยี เต็มวนั - สนามบนิไคเซอรี ่                                                   (B/L/D) 

***โปรแกรมเสรมิพเิศษ ซึง่ไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร*์** 

ส าหรบัทา่นใดทีส่นใจขึน้บอลลูนชมความงามของเมอืงคปัปาโดเกยี จะตอ้งออกจากโรงแรม 

เวลา 04.30 น. เพือ่ชมความงดงามของเมอืงคปัปาโดเกยีในอกีมุมหนึง่ทีห่าชมไดย้าก            

ใชเ้วลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช ัว่โมง พรอ้มบรกิารอาหารว่าง และแชมเปญ (ค่าขึน้

บอลลูนไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ราคาทา่นละ 230 US Dollar 5,900 บาท)  ”ประกนัภยัทีท่ า

จากเมอืงไทย ไมค่รอบคลุมการขึน้บอลลูน และเครือ่งรอ่นทุกประเภท และกจิกรรมนีข้ ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของทา่น แตบ่รษิทัฯ ทีใ่หบ้รกิารบอลลนู รวมประกนัอบุตัเิหตไุปแลว้กบัราคาการ

บรกิาร” 

   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (หลงัโปรแกรมพเิศษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVWuTLMszTNcZh9lXRyzMcFyA6GtBdaeM0C1NBJso8sjbrUa7feAAG8BLS4IHluJtFxEml5mWqeZeUgD8CgFeUvWniSawLGBIY5yeWu0Y8GhKYT84k5TjHKUFuMB2NSNANdtY9CskYdhUe9pQD9OezS&__tn__=*NK-R


น าท่านเขา้ชมนครใตด้นิ (Underground City) เกดิจากการขุดเจาะพื้นดนิลงไป เพื่อใชเ้ป็นที่
หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของขา้ศกึในสมัยท าสงคราม ซึง่นครใตด้นิที่ขึน้ชื่อและมี
นักท่องเทีย่วไปเยีย่มเยยีนเยอะทีส่ดุ คงหนีไม่พน้ นครใตด้นิ เมอืงไคมคัล ี(Kaymakli)  พรอ้มทัง้
ยังมรีะบบระบายอากาศ และมสีภาพวถิชีวีติความเป็นอยู่ใตด้นิพรอ้มสรรพ ซึง่นครใตด้นินับเป็นสิง่
มหัศจรรยท์ีส่รา้งจากฝีมอืมนุษยอ์ยา่งหนึง่ก็วา่ได ้

เทีย่ง พเิศษ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงเกอเรเม่ (Goreme) น าท่านชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมอืงเกอเรเม่ 

(Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจาก
ความคดิของชาวครสิตท์ีต่อ้งการเผยแพร่ศาสนา โดยการขดุถ ้าเป็นจ านวนมากเพือ่สรา้งโบสถ ์และยัง
เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผา่ลัทธอิืน่ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับศาสนาครสิตอ์กีดว้ย อสิระเทีย่วชม และ
ถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบา้นเรือนของชาวเมอืงคัปปาโดเกยี ทีเ่กดิจากการขุดเขา้ไปในหนิภูเขาไฟ 
และใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย รวมถงึใชเ้ป็นศาสนสถานตา่งๆ  
น าท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามคิ (Pottery at 
Avanos Village) สนิคา้คณุภาพด ีและขึน้ชือ่ของประเทศตรุก ีใหเ้วลาทา่นเลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคเซอรี ่(Kayseri Airport) 

22.45 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ TURKISH AIRLINES โดยเทีย่วบนิที ่
TK2021  

วนัทีแ่ปด สนามบนิอสิตนับลู – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                             

00.20 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

01.50 น. ออกเดนิทางอกีครัง้โดยเทีย่วบนิที ่TK68  

14.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ...   
 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

➔บรกิาร FREE WIFI บนรถบสัตลอดการเดนิทาง 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัทา่นละ 2,000 บาท 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหท้ปิหวัหนา้ทวัรช์าวไทยไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน 
✓ คา่รถบัสโดยสารปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ัก 5 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ   
✓ คา่อาหารทัง้หมด 16 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 5 มือ้ มือ้กลางวัน 6 มือ้ มือ้เย็น 5 มือ้)   

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอยีดความคุม้ครองตาม

เงือ่นไขกรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกันการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน้ี์ ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 

✓ คา่บรกิารน า้ดืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

✓ ของฝากจากประเทศตรุกทีา่นละ 1 ชุด 

✓ สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถา้ม)ี 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ตรวจทีต่า่งประเทศ ราคาประมาณทา่นละ 35 

USD) (ถา้ม)ี 

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนือจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิ Turkish Airlines อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 30 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามอธัยาศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 
ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่ว

จา่ยเพิม่ 

2-9 ธนัวาคม 2565 45,900.- 45,900.- 45,900.- 32,900.- 8,000.- 



×   

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศตรุก ีรองรบัวคัซนีทกุยีห่อ้  

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

→เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังน้ี  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 2-9 ธ.ค. 65  ยกเลกิกอ่นวันที ่2 พ.ย. 2565  คนืเงนิจ านวน 12,000 บาท  

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มัดจ าบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มัดจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซึง่เป็นคา่ใชจ่้ายทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 2-9 ธ.ค. 65 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่18 พ.ย. 2565 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่

ทวัรท์กุกรณี  

• ส าหรบักรุป๊ทีเ่ดนิทาง 2-9 ธ.ค. 65 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่26 พ.ย. 2565 จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่

ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่นตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้และมคีา่ใชจ่้ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 



10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร่้วมเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ือ้จากต่างประเทศเขา้สู่ราชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการตดิต่อทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทาง

ตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิารของสาย

การบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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