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• อาหารไทย 1 ม้ือ อาหารจีน 1 ม้ือ กบัรสชาตทิีค่ ุน้เคย 

•  บสัใหมมี่ WI-FI ไมพ่ลาดการตดิตอ่ 

• สะสมไมลไ์ด ้สดุคุม้กบัการเดินทางที่สามารถสะสมไมลใ์นเครือ Star Alliance 

•  บินตรงโดยสายการบินแห่งชาติ เตอรก์ิชแอรไ์ลน ์มีบินภายใน 1 ครัง้ เที่ยวเหนือ่ย 

•  พกัโรงแรม 5 ดาวตลอดทริป 

เดินทาง  11-19 มีนาคม 2565 
 

วนัแรก/11 มี.ค.                                    สนามบินสวุรรณภมูิ 

20.00 น.  พบกนัท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน S ประตู 9 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับ รับเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเคร่ือง กรุณาสังเกตุป้าย DELIGHT TURKEY 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เท่ียวบิน TK 69  (บินตรง) 10 ช.ม 
 

DELIGHT TURKEY 9D 6N 
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วนัท่ีสอง/12 มี.ค                            เมืองอิสตนับลู– เมืองชานคัคาเล ่- เมืองทรอย                                        

06.10 น. ถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล  Istanbul  น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร 
                               (เวลาประเทศตุรกีชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ระยะทางประมาณ 363กม.4-5 ชม ตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มา

ร่าและติดกบัทะเลอีเจียน ซ่ึงมีช่ือเสียงในดา้นการ ระหว่างทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
ของขุนเขาสลบักบัรถว่ิงชายทะเล ผ่านบา้นเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว ์แปลงการเกษตรเมืองถึง 
ท่าเรือ ณ เมืองอีเซียบทัแลว้นั่งเรือเฟอร์ร่ีขา้มฟากทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara ชมทิวทัศน์ทั้งสองขา้ง 
และขึ้นฝ่ังท่ี เมืองชานัคคาเล่ มีช่ือเดิมว่า BOGAZI หรือ HELLESPONT มีความยาว 65 กิโลเมตร ส่วนท่ี
แคบท่ีสุดกวา้ง 1.3 กิโลเมตร ตั้งอยูบ่นจุดแคบท่ีสุดของช่องแคบดาร์ดาแนล บนฝ่ังของ 2 ทะเลคือ มาร์มารา
และอีเจ้ียน ทิศใตข้องเมืองเป็นท่ีตั้งของกรุงทรอย (ใช้เวลานั่งเรือ ประมาณ 45 นาที)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) ชม เมืองทรอย ท่ีมีช่ือเสียงมาแต่ในอดีตท่ีถูกสร้าง ขึ้นมาประมาณ 4,000 

ปีมาแลว้ ซ่ึงในอดีตผูค้นส่วนมากคิดว่าเป็นนิยายท่ีแต่งขึ้นมาและน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ แต่ในศตวรรษ
ท่ี19 ไดมี้การขดุคน้และพบซากเมืองโบราณท่ีเป็นเมืองทรอยในอดีต น าท่านไปชมความสวยงามม้าไม้จ าลอง
แห่งทรอย (Hollywood of Troy) มา้ไมท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุดจากมหากาพยภ์าพยนตร์เร่ืองทรอย (Troy) 
เป็นหน่ึงในอาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันั้นท่ีชาวกรีกใชอุ้บายส่งมา้ไมใ้ห้เมืองทรอยเพื่อเป็นของ
ก านลั แต่ไดแ้อบบรรจุคนมาในมา้ไมเ้พื่อเขา้มาเปิดประตูเมืองทรอย ให้ทหารเขา้เมืองจนท าให้เมืองทรอยล่ม
สลาย ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์อนัชาญฉลาดดา้นกลการศึกของนกัรบโบราณ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                            พกัโรงแรม KOLIN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม/13 มี.ค     เมอืงทรอย – เมืองเพอรก์ามมั- วิหารอะโครโปลิส –เมืองคซูาดาซึ   

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - เช็คเอ้าท์ 
 น าท่านออกเดินทางไปยงัเมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ระยะทางประมาณ 21 1กม.เดินทางประมาณ 3 ชม.  
 น าท่านน่ังกระเช้าสู่ด้านบนของยอดเขาโรงละครท่ีชันท่ีสุดในโลกซ่ึงจุผูช้มไดถึ้ง10,000 คน ชมซากโบราณ

สถานท่ียงัคงความสวยงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ท่ีถูกสร้างขึ้นในสมยัท่ีพวกกรีกเขา้มาปกครองท่ี
บริเวณนั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองท่ีเมืองเพอร์กามมัและถดัไปในจะเป็นบริเวณ วิหารเทพเจา้ซุส หรือ เซอุส 
ตั้งอยู่ซ่ึงรูปป้ันเทพเจา้ซุสแห่งน้ีปัจจุบนัน้ีเหลือแต่ส่วนฐานเท่านั้น แท่นบูชาถูกน าไปเก็บในพิพิธภณัฑแ์ปร์กา
มนัท่ีกรุงเบอร์ลินในศตวรรษท่ี 19 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) ระยะทางประมาณ 208 กม.ประมาณ 3 ชม. น าท่าน ชมเมืองเอฟฟิซุส 

(City of Ephesus) ท่ียิ่งใหญ่และงดงามจนได้จารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย” เมือง
โบราณท่ีสมบูรณ์และมัง่คัง่ท่ีสุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) 
โดยบริเวณประตูทางเขา้มีรูปแกะสลกัเทพี 4 องค์ประดบัอยู่ ไดแ้ก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพี
แห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ รูปแกะสลกัเทพีทั้ง 4 องค์น้ีเป็นของจ าลอง ส่วนของจริงนัก
โบราณคดีชาวออสเตรียได้น ากลบัไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์กรุงเวียนนา ชมโรงละครเอ
เฟซุส ซ่ึงจุคนได้ประมาณ 30,000 คน มีลานแสดงตรงกลางลอ้มด้วยท่ีนั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบนัยงั
สามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงในบางคร้ัง ชมห้องอาบน ้ าแบบโรมันโบราณ 
(Roman Bath) ท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าให้เห็นอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 

  ท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี(House Of The Virgin Mary) ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นท่ีสุดทา้ยท่ีพระแม่มารีมา
อาศยัและส้ินพระชนมใ์นบา้นหลงัน้ี ถูกคน้พบโดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมนัช่ือ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช 
ชาวกรีกออร์โธด็อกซ์จะมาชุมนุมกนัในวนัท่ี 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค ์ 
น าท่านชมศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพ ให้ท่านมีเวลาเลือกซ้ือ 
ผลิตภณัฑเ์ส้ือหนงั ตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พกัโรงแรม LE BLEU HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสี่/14 มี.ค             เมืองปามคุคาเล ่-เมืองโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปยุฝ้าย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - เช็คเอ้าท์ 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale ระยะทางประมาณ 198 กม. เดินทางประมาณ 3 ชม.  

“ปามุคคาเล่” ถือเป็นความมหัศจรรยพ์นัลึกของธรรมชาติอย่างหน่ึง ซ่ึงเกิดจากธารน ้ าแร่ร้อนท่ีไหลมาจาก
ภูเขาทางทิศเหนือ ผ่านมายงับริเวณน้ีเป็นชัว่นาตาปีนบัพนัปี น ้ าแร่ร้อนสายน้ีมีส่วนผสมของแคลเซียมอ๊อก
ไซด์หรือแร่เกลือชนิดหน่ึงท่ีผมเห็นแลว้ก็อดนึกถึงดินสอพองในบา้นเราไม่ได ้น ้ าแร่ท่ีน่ีมีอุณหภูมิประมาณ 
35 องศาเซลเซียส เม่ือน ้ าแร่เยน็ตวัลงไดต้กผลึกเป็นสีขาวโพลนปกคลุมเขาทั้งลูกเม่ือมองไกลๆหลายคนท่ี
ไม่ รู้จักมาก่อนอาจนึกว่าเป็นภูเขาหิมะ เมืองท่ีมีน ้ าพุ เกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้ นมาจากใต้ดินผ่านซาก
ปรักหักพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก ก่อนท่ีจะไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน ้ าพุเกลือแร่ร้อนน้ีได้
ก่อให้เกิดทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจาการแข็งตวัของแคลเซียมท าให้เกิดเป็น
แก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน ้าเป็นทางยาวซ่ึงมีความงดงามมาก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางถึงเมืองปามุคคาเล่  น าท่านชมปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle  มหัศจรรย ์ปราสาทปุยฝ้าย

แห่งตุรกีเมืองแห่งน ้ าพุเกลือแร่ร้อน ท่ีซ่ึงในอดีตกาลชาวโรมนัเช่ือว่าน ้ าพุร้อนดงักล่าวสามารถรักษาโรคได ้
จึงได้สร้างเมืองโบราณ “ฮีราโพลีส”(Hierapolis) ตามต านานกล่าวว่าสร้างขึ้นในราว190 ปีก่อนคริสกาล
ใกล้ๆ กบัธารน ้าแร่ท่ีเป็นตน้ธารแห่งปามุคคาเล่ โดยพระเจา้ Eumenes ท่ี 2 ในช่วงศตวรรษท่ี 2-3 เมืองฮีราโพ
ลีสเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ก่อนจะล่มสลายในศตวรรษท่ี 7 จากการโจมตีของอาหรับ..อิสระใหท้่านลงแช่งเทา้ 
หรือ ถ่ายรูปตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พกัโรงแรม PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้/15 มี.ค          เมืองคอนยา่ –พิพิธภณัฑเ์มฟลานา – คาราวานสไลน ์- เมืองคปัปาโดเกีย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม - เช็คเอ้าท์ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya)  ระยะทางประมาณ 399 กม. เดินทาประมาณ 5 ชม. 

เมืองคอนย่าซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 ซ่ึงเป็นอาณาจกัรแห่งแรก
ของชาวเติร์กในตุรกีหรือท่ียคุนั้นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของประเทศ รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญั
ของภมิูภาคแถบน้ีอีกดว้ยท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝ่ังทาง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือส านกัลมวน เร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดย

เมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซ่ึงเช่ือกนัว่าชายคนน้ีเป็นผูวิ้เศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกไดว้่าเป็นผูช้กัชวน
คนท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์หเ้ปลี่ยนมานบัถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยูบ่นความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั 
ก่อตั้ง โดยเมฟลาน่า เจลาเลดดินรูม่ีผูวิ้เศษในศาสนาอิสลามส่วนหน่ึงของ พิพิธภณัฑเ์มฟลาเป็นสุสานของ 
เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี Mevlana Celaleddin Rumi ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใน 
ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม โดยใช้สีมากมายตระการตาซ่ึงหาชมได้ยาก และยงัเป็นสุสาน
ส าหรับผูติ้ดตาม สานุศิษย ์บิดา และบุตรของเมฟลาด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) 
ระยะทางประมาณ 239 กม. เดินทางประมาณ 3 ชม. ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก
ท่านจะไดช้มวิถีชีวิตตามชนบทและทศันียภาพท่ีสวยงามของทุ่งหญา้สลบักบัภูเขารวมถึงทอ้งฟ้าสีสดใส 

เย็น  รับประทานอาหารค ่าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ ของตุรกีอนัลือช่ือท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

                           พกัโรงแรม RAMADA CAPPADOCIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก/16 มี.ค   เมืองคปัปาโดเกีย–พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่-นครใตดิ้นไคมคัลี-เมืองอิสตนับลู 

05.00 น.  Option ทัวร์น่ังบอลลูน ค่าขึน้บอลลูนประมาณท่านละ 230 ดอลล่าสหรัฐ 
ท่านท่ีสนใจน่ังบอลลูน พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์น่ังบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์) เจ้าหน้าท่ีบริษัทบอลลูน รอรับ
ท่าน เพ่ือเปิดประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่ควรพลาดท่านจะได้ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกยี ท่ีเป็นลกัษณะของถ ้าที่เกิดจาก
การทับถมกนัของลาวาภูเขาไฟ  ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม. พร้อมรับใบประกาศนียบัตรและด่ืมฉลองแชมเปญ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม - เช็คเอ้าท์ 
 น าท่านชมพิพธิภัณฑ์กลางแจ้ง พพิิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง

ของศาสนาคริสตใ์นช่วงปี ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็นความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ ้าเป็น
จ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลทัธิอ่ืนท่ีไม่เห็นดว้ยกับศาสนา
คริสต ์โบสถถ์ ้าในเกอเรเม่ ว่ากนัว่ามีมากถึง 365 หลงัดว้ยกนั(สร้างตามตามจ านวนวนัใน1ปี)แต่ปัจจุบนัเปิด
ให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น น าท่านชมเข้าชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake 
Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ ้าหินรูปทรงแปลกตา บางถ ้าเคย
เป็นโบสถแ์ละสถานท่ีทางศาสนาคริสต ์ไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่างๆ  
แวะชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านชมเมืองคัปปาโดเกียขึ้นชมดินแดนท่ีมีภูมิประเทศอนัน่าอัศจรรยซ่ึ์งเกิดจากลาวาภูเขาไฟท่ีไหล

ออกมาปกคลุมพื้นท่ีเกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ท่ีงดงาม น า
ท่านเก็บภาพความสวยงาม ของเมือง เช่น Camel  Rock / Mushrooms view / Uchisar  
น าท่านชมนครใต้ดินไคมัคลี (UNDERGROUND CITY OF KAYMAKLI) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึก
ลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรู  นครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร 
เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่ง พร้อมทั้งยงัมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่ตดิ้น 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคเซอร่ีเพือ่เดินทางกลบัสู่เมืองอิสตนับูลดว้ยเท่ียวบิน TK2013 16.55-18.20 
18.20 น. ถึงสนามบินเมืองอิสตนับูล  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 พกัโรงแรม RADISSON BLU PERA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีเจ็ด/17 มี.ค        อิสตนับลู – สเุหรา่สีน ้าเงิน - โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย - พระราชวงัทอปกาปิ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านชม  เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบ
บอสฟอรัส ซ่ึงท าให้อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ท่ีตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝ่ัง 
Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลีย) น าท่านชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของ
ช่ือสุเหร่าสีน ้ าเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบ้ืองสีน ้ าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไม ้เช่น ดอก
กุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia เป็นศิลปะแบบไบ
แซนไทม์ ไดรั้บการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมยัจกัรพรรดิคอนส
แตนติน ของจกัรวรรดิไบแซนไทม ์เดิมใชเ้ป็นโบสถค์ริสตแ์ต่หลงัจากจกัรวรรดิออตโตมนัเขา้มาปกครองจึง
ได ้เปล่ียนโบสถด์งักล่าวมาเป็นมสัยิด แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติในสมยั เคมาล อะตาเติร์ก 
หลงัจากท่ีเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมสัยิดของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี 
ปัจจุบนัเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดบัโมเสกทองท่ีสมบูรณ์บ่ง
บอกถึงความศรัทธาอนัแรงกลา้ของจกัรพรรดิคอนสแตนตินท่ีมีต่อคริสตศ์าสนา 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
น าท่านเขา้ชม พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace  สร้างในสมยัสุลต่านเมห์เมตท่ี 2 หรือ เมห์เมตผูพ้ิชิต 
ภายหลงัท่ีทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล หรือ อิสตนับูลในปัจจุบนัไดแ้ลว้ ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้
เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรออตโตมนั จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวงัน้ีขึ้นเป็นท่ีประทบัอย่าง
ถาวร พระราชวงัทอปกาปึน้ีมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่กินเน้ือท่ีเกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วย
ก าแพงสูงตามแนวฝ่ังทะเลมาร์มาร่า ซ่ึงภายในพระราชวงัทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ีใช้
เก็บมหาสมบติัอนัล ้าค่า อาทิเช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดบัมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต 
ทบัทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่านในแต่ละยคุสมยั น าท่านเดินชมเมืองย่าน BALAT เมืองเก่าเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของชาวยวิในอิสตนับูลตึกสีคสัเลอร์ฟูลเป็นยา่นท่ีเหมาะแก่การเดินเล่นถ่ายรูปมาก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 พกัโรงแรม RADISSON BLU PERA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีแปด/18 มี.ค       พระราชวงัโดลมาบาชเช่ - ลอ่งเรือบอสฟอรสั – ชอ้ปป้ิงตลาดสไปซ ์- สนามบิน 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม – เช็คเอ้าท์ 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace พระราชวงัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่าง

สูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทางวตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ซ่ึงไดแ้ผ่ขยายอ านาจออกไปอย่างกวา้งขวาง 
พระราชวงัแห่งน้ีสร้างโดยสุลต่านอบัดุลเมอซิทในปีค.ศ.1843 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เพราะความท่ี
สุลต่านทรงเป็นผูค้ลัง่ไคลยุ้โรปอย่างสุดขอบ ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วฒันธรรม การด ารงชีวิตตลอดจน
การทหาร ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน พระราชวงัแห่งน้ีออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจชาวอาเมเน่ียนช่ือ
บลัยนั เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกท่ีไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม ภายนอกพระราชวงั
ประดบัตกแต่งด้วยสวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายใน
ประกอบดว้ยห้องต่างๆตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไนและโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ซ่ึง
แขวนไวอ้ยา่งโดดเด่นในหอ้งทอ้งพระโรงใหญ่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่าน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus  เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมี
ความสวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด าThe 
Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ช่องแคบบอสฟอรัสยงัเป็นจุด
ยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั  น าท่านสู่ ตลาดสไปซ์ Spice Market หรือ ตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของ
ฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแห้งอนัเล่ืองช่ือของตุรกี 
อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ ซ่ึงมีให้เลือกซ้ือมากมาย แนะน าว่าของท่ีตลาดสไปซ์แห่งน้ีราคา
ไม่แพงเหมือนกบัตลาดแกรนด ์บาร์ซาร์ ท่านสามารถเลือกซ้ือไดโ้ดยอาจจะมีต่อรองราคาเลก็นอ้ย 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น  
  เม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านสู่สนามบิน 
 
วนัท่ีเกา้/19 มี.ค                                    กรงุเทพมหานคร 

01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เท่ียวบินท่ี TK 64 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
**หมายเหตุ** รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์จริง 

*************************** 

ก าหนดเดนิทาง 11-19 มีนาคม 2565  ระดับที่พกั พกัคู่ (บาท/ท่าน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บาท) 

15 ท่านข้ึนไป  5 ดาว 49,900             6,000  
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อตัรานีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินเตอร์กิช ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ี อิสตนับูล-คปัปาโดเกีย 
☺ โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ รถบสัมี WIFI 
☺ บริการไกดท์อ้งถ่ินจากประเทศตุรกีภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางดว้ยตลอดทริป 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และอ่ืนๆท่ีไม่ระบุในโปรแกรมทวัร์เบ้ืองตน้ 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/ท่าน x 7 = 35 USD/ท่าน ตลอดทริป 
        ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย (วนัละ3$/ขั้นต ่า x 9 วนั ประมาณ 900 บาทตลอดททริป) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้

        ค่าน ้าหนกัเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่าน 
 ค่าตรวจ PCR ก่อนออก-เขา้ประเทศไทย (คา่ใชจ่้ายประมาณ 1,500-3,000 บาท) ราคาขึ้นอยูก่บัสถานท่ีตรวจ 

 ค่า Test &Go ตามเง่ือนไข ณ เวลานั้น (ค่าใชจ่้ายประมาณ 4,000-5,000 บาท/คืน) ราคาขึ้นอยูก่บัโรงแรมท่ีเขา้พกั 

 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย50วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการ
เตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  

2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 40 วนั  ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยนั
การเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
4. กรณียกเลิกก่อนวนัเดินทาง 30 วนั หรือหลงัจากวนัท่ีท าการออกตัว๋แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็
จ านวนของค่าทวัร์ 
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หมายเหตุ 
1. ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือ ราคาปรับขึ้นตามจ านวนผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้น 
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบิน ท่ีท าให้
เกิดผลกระทบต่อเท่ียวบินภายในประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดขึ้น 
6. ในกรณีท่ีผลตรวจเป็นติดเช้ือโควิด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดขึ้น 
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