
 
 

 
  
  



 
 

โปรแกรมน้ี เราจะพาท่านท่องเท่ียวอีกสองเมืองท่ีไม่ควรพลาด เรียกว่าเป็นเมืองรักโรแมนติกแห่งดินแดนสองทวีป ท่ีส าคญัคือมี
บรรยากาศน่ารัก เหมือนเกาะซานโตริน่ีของประเทศกรีซมาก ๆ สถานท่ีท่องเท่ียวอีกสองเมืองท่ีกล่าวถึง คือ เมือง เชสเม Cesme และ
เมือง อลาชาต ึAlacati เมืองริมทะเลของตุรเคียท่ีไม่ว่าใครก็ตามท่ีไดม้าเยอืนสองเมืองแห่งน้ีแลว้จะตกหลุมรักกนัทุกคน 

 
 

ราคาและวนัเดินทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัเดินทาง 
ราคา 

ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 

49,999.- มนีาคม 66      24 - 31ม.ีค. / 26 ม.ีค.- 02 เม.ย. 8,000. - 

ก าหนดการเดินทาง 
วันที่ ก าหนดการเดินทาง พักโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงอิสตันบูล  

2 กรุงอิสตันบูล – เมืองคปัปาโดเกีย 
Kalsedon cave Hotel สไตล์ถ ้า 

หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

3 เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนย่า 
Bayir Diamond Hotel  หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

4 เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ 
Ramada Kusadasi Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

5 เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – เมืองเชสเม่ - เมืองอิซเมียร์ 
Kaya Izmir Thermal Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 



 
 

  วนัที ่1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

  วนัที ่2  กรงุอสิตนับลู – เมอืงคปัปาโดเกยี 

 

 

19.00 พบกนัที่ เคาน์เตอร์เชค็อิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทางดา้น
 สัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนข้ึนเคร่ือง 
22.25 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ช่ัวโมง) 

05.45  เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ 

07.45 ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2006 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ช่ัวโมง) 

09.00 เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร์ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง) ซ่ึงองค์การยเูนสโก้ได้ประกาศให้เป็น

6 เมืองอิซเมียร์ - กรุงอิสตันบูล 
Pullman Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคีย 

7 กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร  

8 กรุงเทพมหานคร  



 
 

เมืองมรดกโลก น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 9 ซ่ึงเป็น

ความคิดของชาวคริสตท่ี์ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถ  ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธิ

อื่นที่ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต ์ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเป้ิล Apple Church 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีช่ือเสียงของตุรกี 

จะไดช้มกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของพรมตุรกี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือพรมท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีระลึก 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมท่ีมีช่ือเสียงของตุรกี จะไดช้มกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของพรมตุรกี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือพรมท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเขา้ชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or 

Kaymakli  เกิดจากการขดุเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั้นล่างท่ีลึกท่ีสุดลึกถึง 85 เมตร 

เมืองใตดิ้นแห่งน้ีมีครบเคร่ืองทุกอยา่งทั้งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม “โชว์ระบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรเคีย 

พักค้างคืน ที่ Kalsedon cave Hotel โรงแรมตากแต่งสไตล์ 

!! หมายเหตุ กรณีที่โรงแรมถ ้าเต็ม ขอสงวนสิทธิเปล่ียนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 



 
 

แนะน าโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ Optional Tour 

บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ่นมารับท่ีโรงแรมไปยงัจุดปล่อยบอลลูน ค่าข้ึนบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่

ช  าระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ช  าระดว้ยบตัรเครดิต เจ้าหน้าที่บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่

ควรพลาด  

รถจี๊บ ทัวร์ Jeep Tour  ส าหรับท่านใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจ๊ีบ ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออก

จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน ท่ีรถเลก็สามารถท่ีจะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนัง่รถจ๊ีบ 

 

 

อยู่ที่ท่านละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่

ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour  ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน โปรแกรมรถเอทีวี ทวัร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมี

รถทอ้งถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ท่ีรถเล็ก

สามารถท่ีจะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนั่ง

รถจ๊ีบอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที่รวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของ

  วนัที ่3  เมอืงคปัปาโดเกยี – เมอืงคอนยา่ 



 
 

ท่าน 

รถ คลาสสิค Classic Car  ส าหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ร์น้ี จ  าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. 

โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับท่ีโรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน โดยท่ีรถ คลาสสิคน้ี จะมีเจา้หนา้ท่ีเป็นคนขบัรถ พาท่านนั่งไปยงัจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็น

วิวบอลลูน ข้ึนเป็นแบคกราวน์ดา้นหลงั เป็นภาพท่ีสวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ ก  าลงั

เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลกท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัเมืองคปัปาโดเกียแห่งน้ี รถ 1 คนั 

สามารถนัง่ได ้3-4 คน โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจ๊ีบ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในการนัง่รถจ๊ีบอ

ยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่

ครอบคลุมการนัง่รถจ๊ีบ ทวัร์ ดั้งนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

ค าแนะน า ส าหรับท่านที่เลือกซ้ือทัวร์ ท่านท่ีเมารถ กรุณารับประทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ย คร่ึงชัว่โมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจง้ให้

หวัหนา้ทวัร์ทราบ ตั้งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั้งแต่อยูท่ี่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมน้ีไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นโรคหวัใจขั้น

รุนแรง หรือ ตั้งครรภ ์เขา้ร่วมทวัร์โดยเดด็ขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคลา้ยหวัเห็ด 3 หัว รูปร่าง

แปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นหนา้ผาที่ชาวเมืองโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบไดเ้ขา้ไปไปท ารังอาศยั

อยู ่ในสมยัก่อนนั้นชาวเมืองใชน้กพิราบเป็นผูส่้งสารในบริเวณท่ีอยูอ่าศยัเหล่านั้น  

 



 
 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ Uchisar Valley ใหท้่านไดถ้่ายภาพดา้นหนา้ เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที่อยูอ่าศยั 

ซ่ึงหุบเขาแห่งน้ีจะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปทัว่ทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุด

ของบริเวณโดยรอบ ดงันั้นอุชิซาร์ มีไวท้  าหนา้ท่ีเป็นป้อมปราการท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เพื่อใชส้อดส่องขา้ศึกท่ีจะมารุกราน อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง     รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)  อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซล

จุก ซ่ึงเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นตุรเคีย ในช่วงปี 1071-

1275 ท าใหส้ถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นท่ีน่ี และ

ยงัเป็นเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถือก  าเนิดมาจากการก่อตั้ ง

ของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผูซ่ึ้งเป็นกวีเอกชาวอฟักานิสถาน ที่ท  าใหช้าวคริสต์

จ  านวนไม่นอ้ยหนัมาเขา้รับนบัถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผูว้ิเศษ

ในสายเหล่าบรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธันวาคม ของทุกปี โรงแรมใน

เมืองคอนยา่จะถูกจองเตม็เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเหล่าสาวกของนิกายเมฟลา

วี จะมาร่วมพิธีซีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อร่วมร าลึกถึง เมฟลานา เจลาลุด

ดิน โดยการเตน้ร า เดอร์วิช ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสีขาวบานกรอมเทา้ หมุน

ตวัเขา้กบัเสียงดนตรีระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพกัเปลี่ยนอิริยาบถดว้ยถ่ายภาพดา้นนอก ณ บริเวณก าแพงที่ทอดยาว และซุ้มประตูทางเขา้ของ  

Caravansarine สถานที่พกัแรมของพ่อคา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่ Bayir Diamond Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  วนัที ่4  เมอืงคอนยา่ – เมอืงปามคุคาเล ่- เมอืงคซูาดาซ ึ



 
 

  วนัที ่5  เมอืงคซูาดาซ ึ– เมอืงโบราณเอฟซิสุ – เมอืงเชสเม ่- เมอืงอซิเมยีร ์

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ช่ัวโมง) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีนักท่องเที่ยวให้

ความนิยมเป็นอยา่งมาก ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็น

น ้าตกหินปูนสีขาวท่ีเกิดข้ึนจากธารน ้าใตดิ้นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นท่ีมีแร่หินปูน (แคลเซ่ียมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณ

ที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ท่ีตั้งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ข้ึนมาเหนือผิวดิน และท าปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นร้ิว 

เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลัน่กนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาที่ใด

เหมือน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988  

 

เที่ยง รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง  

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลกัษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เน่ืองจากที่ส่วนใหญ่

เตม็ไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซ่ียม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน ้าพุร้อนท่ีน าแคลเซ่ียมคาร์บอเนตมาตกตะกอน 

โดยบ่อน ้าพุเกลือแร่ร้อนน้ีน่ีเองท่ีไดก้่อใหเ้กิดทศันียภาพของน ้ าตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตวัของแคลเซ่ียมท าให้เกิดเป็น

แห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลัน่เป็นทางน ้ายาว ท่ีมีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบนัน้ี ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบ่นปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 

2531 จากนั้นน าท่านสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองชายฝ่ังทะเล ท่ีมีรีสอร์ท 

และโรงแรมสวย ชายหาดทอดยาว และมีแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีหลากหลาย  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่ Ramada Kusadasi Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    



 
 

เช้า รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง  

น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ช่ัวโมง)  อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชีย

ของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารส าคญัอีกแห่งคือ วิหาร

แห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างข้ึนถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งน้ีคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก 

จากนั้นปิดทา้ยกนัท่ีส่ิงก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซ่ึงสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาให้เป็นท่ีนั่ง 

สามารถจุคนไดถ้ึง 25,000 คน น าท่าน ช้อปป้ิง ณ ศูนย์ผลิตเส้ือหนังคุณภาพสูง ซ่ึงตุรกีเป็นประเทศท่ีผลิตหนังท่ีมีคุณภาพท่ีสุด อีกทั้งยงัผลิตเส้ือ

หนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเม่ Cesme (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นแหลมท่ียื่นออกไปในทะเลอี

เจ้ียน อยูไ่ม่ไกลาจาก เกาะคอีอส Chios Island ของประเทศกรีซ ดว้ยท าเลท่ีตั้งของเมืองอยูไ่ม่ไกลาจากประเทศกรีซ จ่ึงท าใหไ้ดรั้บอิทธิพลมาจาก

กรีซพอสมควร จึงท าใหบ้า้นเรือน รวมไปถึงร้านรวงต่าง ๆ จะตกแต่งสไตลก์รีก น าท่านเดินเล่นชมเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้ค  านิยามว่า “เมือง

รัก โรแมนติก ของดินแดนแห่งสองทวีป” ต่ืนตาต่ืนใจกบัท่าเทียบเรือ ยอร์ช ที่จอดอยู่เรียงราย และเต็มไปดว้ยร้านอาหารและคาเฟต์ ไดเ้วลา

พอสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เน่ืองจาก เมืองอลาชาตึ อยู่ไม่ไกล

จากเมืองเชสเม่ จึงท าใหเ้มืองน้ียงัคงมีกลิ่นอายเหมือน เกาะซานโตริน่ี ของประเทศกรีซ บา้นเรือน รีสอร์ท รวมไปถึงร้านคา้และร้านอาหาร ต่าง

ออกแบบตกแต่งสไตลก์รีซ ส่วนใหญ่จะทาสี ฟ้า ขาว โทนเดียวกนักบัรีสอร์ทต่าง ๆ ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะซานโตรีน่ี ฟิน แลว้ ฟิน อีก 



 
 

  วนัที ่6  เมอืงอซิเมยีร ์- กรงุอสิตนับลู 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เป็นเมืองที่มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน มากกว่า 8,500 ปี เป็นเมืองท่าส าคญัของการเดินเรือแถบวริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พักค้างคืน ที่ Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองอิซเมียร์ Adman Menderes Airport  

10.40 ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2313 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.15 ช่ัวโมง) 

11.55    เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Ataturk International Airport หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่ศุลกากรแลว้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 
 

  วนัที ่7  กรงุอสิตนับลู – กรงุเทพมหานคร 

น าท่านเขา้ชมสถานที่ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยคุกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมสวดมนต์

ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามค ้าท่ีสลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนั้นน าท่าน

เขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ท่ีมาของช่ือสุเหร่าสีน ้าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบ้ืองสีน ้าเงินในการตกแต่งภายใน ซ่ึงท าเป็นลายดอกไมต่้าง 

ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชัน่ ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าพิธีละหมาด Minaret 6 

หอ เท่ากบัสุเหร่าที่นครเมกกะ (ปัจจุบัน สุเหร่าสีน ้าเงิน อยู่ในช่วงของการปรับปรุง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในได้เป็นจุดเท่าน้ัน)  

 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสาโอเบ

ลิสคซ่ึ์งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยงัสวยงามน่าดูมาก 

เพราะทั้งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง ส่งทา้ยกนัดว้ยย่าน 

จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยูใ่น ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขต

ยโุรปของนครอีสตนับูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง และถือเป็นหัวใจ

ของนครอีสตนับูลสมยัใหม่ เป็น

สถ านที่ ในก าร จัดกิ จ กร รม

สาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด 

ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือ

การพบปะทางสังคม มีสถานบนัเทิง ร้านคา้ตกตกแต่งหลากหลายสไตล ์คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนน

ท่ีไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ส าหรับนักท่องเท่ียวทั้ งในและต่างประเทศ 

ไฮไลทท์ี่ส าคญัของ Taksim Square อีกอยา่งหน่ึงกค็ือ รถรางสีแดงแสด ท่ีวิ่งจากจัตุรัสทกัซิมไปตาม

ถนนใกลก้นักบัสถานีทูเบล ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นที่เก่าแห่งหน่ึงในกรุงอิสตนับูล 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักค้างคืน ที่  Pullman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคยี 



 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส  Yacht Cruise Along the Bosphorus ซ่ึงเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝ่ังมีความ

สวยงามมาก ช่องแคบน้ีท าหน้าท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เช่ือมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea of 

Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั้งสองขา้ง

ที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่

ส าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียง

รายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี จากนั้นน าท่านเขา้ชมความสวยงามของ 

พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่

สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวฒันธรรมและทาง

วตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 12 ปี เป็นศิลปะ

ผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที่ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม 

และไม่ค านึงถึงความส้ินเปลืองใด ๆ ทั้งส้ิน ภายนอกประกอบดว้ย

สวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซ่ึงอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ ที่ ช่องแคบบอส

ฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตนั 

ไดเ้วลาพอสมควร  

  



 
 

  วนัที ่8  กรงุเทพมหานคร 

END OF SERVICE 

น าท่าน ช้อปป้ิง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเคร่ืองเทศ ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองประดบั ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องช่ือของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถัว่พิทาชิโอ อินทผาลมั ฯลฯ 

กลางวัน พิเศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Roof Top   Restaurant 

เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงอิส

ตันบูล เน่ืองจากมีตึก Galata Tower เป็นฉากหลัง   

 พร้อมกนั ณ บริเวณจุดนดัพบ น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

16.50 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 8.55 ช่ัวโมง) 

06.20 เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 



 
 

  



 
 

  



 
 

 


