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โปรแกรมนี้ เราจะพาทานทองเที่ยวอีกสองเมืองที่ไมควรพลาด เรียกวาเปนเมืองรักโรแมนติกแหงดินแดนสองทวีป ที่สำคัญคือมีบรรยากาศ
นารัก เหมือนเกาะซานโตรินี่ของประเทศกรีซมาก ๆ สถานที่ทองเที่ยวอีกสองเมืองที่กลาวถึง คือ เมือง เชสเม Cesme และเมือง อลาชาตึ 
Alacati เมืองริมทะเลของตุรเคียที่ไมวาใครก็ตามท่ีไดมาเยือนสองเมืองแหงนี้แลวจะตกหลุมรักกันทุกคน 

 
 

 
  

ราคาและวันเดินทาง 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

วันเดินทาง 
ราคา 

หองพักเด่ียวเพ่ิม 

67,999.- เมษายน 66      8 - 15 เม.ย. / 9 - 16 เม.ย. / 10 – 17 เม.ย. / 11 - 18 เม.ย. 9,000. - 

JOINLAND 37,999. - 

กำหนดการเดินทาง 
วันท่ี กำหนดการเดินทาง พักโรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – เมืองไคเซอรรี่ - เมืองเนฟเชียร 
Kalsedon Minia Cave Hotel สไตลถ้ำ 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

2 เมืองคัปปาโดเกีย 
Kalsedon Minia Cave Hotel สไตลถ้ำ 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

3 เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนยา - เมืองปามุคคาเล 
Colossae Thermal hotel 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

4 เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอฟฟซุส – เมืองอซิเมียร 
Kaya Izmir Hotel 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

5 เมืองอิซเมียร – เมืองเชสเม – เมืองอาลาชาตึ - กรุงอสิตันบูล 
Pullman Hotel 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

6 กรุงอิสตันบูล 
Pullman Hotel 

หรือเทียบเทา 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคีย 

7 กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร  

8 กรุงเทพมหานคร  



2304-1609-LUXURY.TURKIYE                                                        www.smileytour.com                                                                              Page 3 of 13 

05.00 พบกันที่เคานเตอรเช็คอิน N ประตู 7 สายการบิน เตอรกิช แอรไลน TK เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอำนวยความสะดวกทางดาน

สัมภาระและเอกสารการเดินทางกอนข้ึนเครื่อง 

07.50 ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 59 (บินตรง) (ใชเวลาในการบินประมาณ 10.05 ชั่วโมง) 

13.55 เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ 

16.05 ออกเดินทางสู เมืองไคเซอรร่ี โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2014 (ใชเวลาในการบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง) 

17.30 เดินทางถึงสนามบิน เมืองไคเซอรร่ี หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวนำทานเดินทางสู เมืองเนฟเชียร Nevsehir (ระยะทางประมาณ 74 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ท่ี Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตลถ้ำ 

!! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!  

แนะนำโปรแกรมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร Optional Tour 

  วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ – อิสตันบูล – เมืองไคเซอรรี่ - เมืองเนฟเชียร 

  วันที่ 2  เมืองคัปปาโดเกีย 
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บอลลูน ทัวร Balloon Tour สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทัวรนี้ จำเปนตองออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถทองถ่ินมารับที่โรงแรมไปยังจุดปลอยบอลลูน คาข้ึนบอลลูนประมาณทานละ 280-300 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชำระ

เปนเงนิสด และ 300-320 ดอลลาสหรัฐ ในกรณีที่ชำระดวยบัตรเครดิต เจาหนาที่บริษัทบอลลูน รอรับทาน เพื่อเปดประสบการณใหมที่ไมควรพลาด  

รถจี๊บ ทัวร Jeep Tour  สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจี๊บ ทัวรนี้ จำเปนตองออก

จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทองถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน 

ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได โดยใชเวลาอยูบนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บ อยูที่ทานละ 120 เหรียญ

ดอลลารสหรัฐ (120USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไมครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร ดั้งนั้น

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

รถเอทีวี ทัวร ATV Tour  สำหรับทานใดที่สนใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพ้ืนดนิ 

โปรแกรมรถเอทีวี ทัวรนี้ จำเปนตองออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทองถิ่นมา

รับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะ

ตะลุย ลัดเลาะไปได โดยใชเวลาอยูบนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยูที่ทาน

ละ 110 เหรียญดอลลารสหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไม

ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไมครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทวัร ดั้งนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

รถ คลาสสิค Classic Car  สำหรับทานใดท่ีสนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพ้ืนดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คารนี้ จำเปนตอง

ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทองถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื้นดิน โดยที่รถ คลาสสิคนี้ จะมีเจาหนาที่เปนคนขับรถ พาทานนั่งไปยังจุดถายภาพสวย ๆ เห็นวิว

บอลลูน ขึ้นเปนแบคกราวนดานหลัง เปนภาพที่สวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร กำลังเปนที่

นิยมของนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่เดนิทางมาทองเท่ียวยังเมืองคัปปาโดเกียแหงนี้ รถ 1 คัน สามารถนั่ง

ได 3-4 คน โดยใชเวลาอยูบนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง คาใชจายเพ่ิมเติมในการนั่งรถจี๊บอยูที่ทานละ 100 

เหรียญดอลลารสหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุม

กิจกรรพิเศษ ไมครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร ดั้งน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน 

คำแนะนำ สำหรับทานที่เลือกซื้อทัวร ทานที่เมารถ กรุณารับประทานยาแกเมารถลวงหนาอยางนอย ครึ่ง

ชั่วโมง กอนออกเดินทาง ควรแจงใหหัวหนาทัวรทราบ ตั้งแตกอนวันเดินทาง (ตั้งแตอยูท่ีประเทศไทย เพ่ือเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมนี้ไม

อนุญาตใหผูที่เปนโรคหัวใจข้ันรุนแรง หรือ ตั้งครรภ เขารวมทัวรโดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไมวากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นำทานชม พิพิธภัณฑกลางแจงเกอเรเม Goreme Open Air Museum ซึ่งเปนศูนยกลางของศาสนาคริสตในชวง ค.ศ. 9 ซึ่งเปนความคิดของชาว

คริสตที่ตองการเผยแพรศาสนาโดยการขุดถ้ำเปนจำนวนมากเพื่อสรางโบสถ และยังเปนการปองกันการรุกรานของชนเผาลัทธิอื่นที่ไมเห็นดวยกับ

ศาสนาคริสต ชม โบสถเซนตบารบารา St. Barbar Church โบสถมังกร Snake Church และ โบสถแอปเปล Apple Church ใหทานไดถายรปูกับ 
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ภูเขารูปทรงตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย ไดเวลาพอสมควรนำทานเดินทางสู โรงงานพรม เปนโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะไดชมกรรมวิธีการ

สาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณของพรมตุรกี ใหทานไดเลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเปนที่ระลึก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Bizim Ev Restaurant 

เปนรานอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการตกแตงราน การออกแบบหนาตาของอาหารที่เปนเฉพาะตัว 

จากนั้นนำทานชม นครใตดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กวาชั้น เพื่อใชเปน

ที่หลบภัยจากขาศึกศัตรนูครใตดินไคมัคลีมีช้ันลางท่ีลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใตดนิแหงน้ีมีครบเครื่องทุกอยางทั้งหองโถง หองนอน หองน้ำ หอง

ถนอมอาหาร หองครัว หองอาหาร โบสถ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ นำทานเดินทางสู หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks 

Valley เปนหินเนินทรงสูงใหญที่มีรูปรางคลายหัวเห็ด 3 หัว รูปรางแปลกตา จากนั้นเดินทางสู หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เปนหนาผาที่

ชาวเมืองโบราณไดขุดเจาะเปนรูเพื่อใหนกพิราบไดเขาไปไปทำรังอาศัยอยู ในสมัยกอนนั้นชาวเมืองใชนกพิราบเปนผูสงสารในบริเวณที่อยูอาศัย

เหลานั้น ไดเวลาพอสมควรนำทานเดินทางสู หุบเขาอชิซาร Uchisar Valley ใหทานไดถายภาพดานหนา เปนหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ ใชเปนที่

อยูอาศัย ซึ่งหุบเขาแหงน้ีจะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝมือมนุษยไปทั่วทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพ่ือใชเปนที่อยูอาศัย อุชิซาร คือ บริเวณท่ีสูง

ที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังน้ันอุชิซาร มีไวทำหนาที่เปนปอมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใชสอดสองขาศึกที่จะมารุกราน อิสระใหทานได

ถายภาพไดตามอัธยาศัย จากนั้นใหทานไดแวะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินคาและของท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย  
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ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม 

จากน้ันนำทานชม “โชวระบำหนาทอง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอยชาวตรุเคยี 

พักคางคืน ณ Kalsedon Minia Cave โรงแรมสไตลถ้ำ 

!! หมายเหตุ ในกรณีท่ีโรงแรมถ้ำเตม็ จะเปลี่ยนเปนนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !! 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองคอนยา Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อดีตเคยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรเซล

จุก ซึ่งเปนอาณาจักรแหงแรกของพวกเติรกบนแผนตุรเคีย ในชวงป 1071-1275 ทำใหสถาปตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีใหเห็นอยางโดดเดนที่นี่ 

และยังเปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางของนิกายเมฟเลวี ท่ีถอืกำเนิดมาจากการกอตั้งของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผูซึ่งเปนกวีเอกชาวอัฟกานิสถาน ที่ทำให

ชาวคริสตจำนวนไมนอยหันมาเขารับนับถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผูวิเศษในสายเหลา

บรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธันวาคม ของทุกป โรงแรมในเมืองคอนยาจะถูกจองเต็มเปนสวน

ใหญ เนื่องจากเหลาสาวกของนิกายเมฟลาวี จะมารวมพิธซีีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อรวมรำลกึถึง 

เมฟลานา เจลาลุดดิน โดยการเตนรำ เดอรวิช ทุกคนจะนุงกระโปรงสีขาวบานกรอมเทา หมุนตัว

เขากับเสียงดนตรี ระหวางทางใหทานไดแวะพักเปลี่ยนอิริยาบถดวยถายภาพบริเวณกำแพงที่ทอด

ยาว และซุมประตูทางเขาของ Caravansarine สถานที่พักแรมของพอคาชาว เติรก สมัยออตโตมัน  

เที่ยง รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  

จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองปามุคคาเล Pamukkale (ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) ไดรับการยกยองจาก

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในป ค.ศ. 1988 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ท่ี Colossae Thermal hotel 5 ดาว หรอืเทียบเทา มาตรฐานตุรเคีย       

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

  วันที่ 3  เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนยา - เมืองปามุคคาเล 

  วันที่ 4  เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอฟฟซุส – เมืองอิซเมียร 
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นำทานชม ปราสาทปุยฝาย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเดนของ ปามุคคาเล Pamukkale เปนเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่สวนใหญเต็ม

ไปดวยสวนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุรอนที่นำแคลเซี่ยมคารบอเนตมาตกตะกอน โดย

บอน้ำพุเกลือแรรอนนี้นี่เองท่ีไดกอใหเกิดทัศนียภา  พของนำ้ตกสีขาวเปนชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำใหเกิดเปนแหงหินสี

ขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเปนทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปจจุบันนี้ ปามุคคาเลเปนเมืองโบราณท่ีตั้งอยูบนปามุคคาเล ในป พ.ศ. 2531 

เท่ียง รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

นำทานสู เมืองโบราณเอฟฟซุส City of Ephesus (ระยะทางประมาณ 193 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) อดีตเปนเมืองหลวงแหงเอเชียของ

อาณาจักรโรมัน ชม อาคารท่ีเปนสัญลักษณของ นครเอฟฟซุส คือ หองสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแหงคอื วิหารแหง

จักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรางขึ้นถวายแดจักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเดนของวิหารแหงนี้คืออยูในสภาพที่สมบูรณมาก จากนั้นปด

ทายกันที่สิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดในนครเอฟฟซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสรางโดยสกัดเขาไปในไหลเขาใหเปนที่นั่ง สามารถจุคนได

ถึง 25,000 คน  จากนั้นนำทาน ชอปปง ณ ศูนยผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเปนประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังสง

ใหกับแบรนดดังในอิตาลี เชน Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาไดตามอัธยาศัย ตอดวยรานขนมหวนที่ขึ้นชื่อ Turkish 

Delight เปนของฝากคนที่อยูเมืองไทย ไดเวลาพอสมควร นำทานสู เมืองอิซเมียร  Izmir (ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1.10 

ชั่วโมง)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หองอาหารของโรงแรม 

พักคางคืน ท่ี Kaya Izmir hotel 5 ดาว หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรเคยี       

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางสู เมืองเชสเม Cesme (ระยะทาง 68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่ตั้งอยูบนแหลมท่ียื่นออกไปในทะเลอี

เจี้ยน อยูไมไกลาจาก เกาะคีออส Chios Island ของประเทศกรีซ ดวยทำเลที่ตั้งของเมืองอยูไมไกลาจากประเทศกรีซ จึ่งทำใหไดรับอิทธิพลมาจาก

กรีซพอสมควร จึงทำใหบานเรือน รวมไปถึงรานรวงตาง ๆ จะตกแตงสไตลกรกี นำทานเดินเลนชมเมืองที่นักทองเท่ียวตางใหคำนิยามวา “เมืองรัก โร

แมนติก ของดินแดนแหงสองทวีป” ตื่นตาตื่นใจกับทาเทียบเรือ ยอรช ที่จอดอยูเรียงราย และเต็มไปดวยรานอาหารและคาเฟต นำทานเขาชม 

ปราสาทเชสเม Cesme Castle ในชวงท่ีจักรวรรดิออตโตมันเรื่องอำนาจ เปนปราสาทที่สรางข้ึนอยูรมิทะเลตั้งแตสมัยเบยาซิต สรางข้ึนเพ่ือปองการ

การรุกรานของขาศึกที่มาทางทะเล ดานปราสาททานสามารถมองเห็นทิวทัศนของทองทะเลอีเจี้ยนไดเต็มคาราเบล ปราสาทเชสเมแหงนี้ยังเปนศูนย

รวมการจัดกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ ตลอดจนเทศกาลาดนตรีนานาชาติ ยังจัดขึ้นที่ปราสาทเชสเม แหงนี้อีกดวย ไดเวลาพอสมควร นำทาน

เดินทางสู เมืองอลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เนื่องจาก เมืองอลาชาตึ อยูไมไกลจากเมืองเชสเม 

 

  วันที่ 5  เมืองอิซเมียร – เมืองเชสเม – เมืองอาลาชาตึ - กรุงอิสตันบูล 
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จึงทำใหเมืองนี้ยังคงมีกลิ่นอายเหมือน เกาะซานโตรินี่ ของประเทศกรีซ บานเรือน รีสอรท รวมไปถึงรานคาและรานอาหาร ตางออกแบบตกแตง

สไตลกรีซ สวนใหญจะทาสี ฟา ขาว โทนเดียวกันกับรีสอรทตาง ๆ ที่ตั้งอยูบนเกาะซานโตรีนี่ ฟน แลว ฟน อีก  

เท่ียง รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

นำทานเดินทางโดยรถโคชสู สนามบิน เมืองอิซเมียร Izmir Adnan Menderes Airport (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 1 

ชั่วโมง)  

16.55  ออกเดินทางสู กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 2327 (ใชเวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง) 

18.05 เดินทางถึง สนามบิน กรุงอิสตันบูล นำทานเดินทางสูรานอาหาร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

พักคางคืน ท่ี Pullman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรเคีย  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเขาชมสถานที่ซึ่งเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง สุเหราเซนตโซเฟย Mosque of Hagia Sophia ปจจุบันเปนที่ประชุมสวดมนต

ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแหงน้ีเปนโบสถทางศาสนาคริสต ภายในมเีสางามค้ำ  ที่สลักอยางวิจิตร และประดับไวงดงาม 108 ตน นำทานชม ฮิปโป

โดรม Hippodrome หรือ สนามแขงมาโบราณ มีเสาโอเบลิสคซึ่งเหลือแคสวนปลายที่ยาว 20 เมตร แตกระนั้น 

 

  วันที่ 6  กรุงอิสตันบูล 
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ก็ยังสวยงามนาดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีคายิ่ง จากนั้นนำทานชม สุเหราสีน้ำ

เงิน Blue Mosque (ถายภาพดานอก เนื่องจากปดปรับปรุง) ที่มาของชื่อสุเหราสีน้ำเงินเปนเพราะเขาใช

กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแตงภายใน ซึ่งทำเปนลายดอกไมตาง ๆ เชน ดอกกุหลาบ คารเนชั่น ทิวลิป 

เอกลักษณเดนอีกอยางแตอยูภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะตองทำพิธีละหมาด Minaret 

6 หอ เทากับสุเหราที่นครเมกกะ นำทานเขาชม พระราชวังทอปกาป Topkapi Palace สรางขึ้นในสมัย

สุลตานเมหเมตที่ 2 และเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑในป ค.ศ. 1924 พิพิธภัณฑพระราชวังทอปกาป ซึ่งหองที่โดง

ดังและเปนที่สนใจคือหองทองพระคลังอันเปนที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำคามากมาย โดยมีกริชแหงทอปกาป 

ดามประดับมรกตใหญ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เปนไฮไลทสำคัญเรียกความสนใจของนักทองเที่ยวไดเปน

อยางด ี

กลางวัน พิเศษ !!! รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seven Hill Restaurant เปนรานอาหารที่เหลาบรรดา

เหลา Blogger และ Celebrity ทั้งหลายตางก็ใหการยอมรับวา เปนรานอาหารที่มีวิวที่สวยท่ีสุดในอิสตันบูล  

จากนั้นนำทาน ลองเรือยอรช ชองแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเปนชองแคบขนาดใหญและสองฝงมีความสวยงามมาก ชอง
แคบนี้ทำหนาที่เปนเสนแบงระหวางยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหวาง ทะเลดำ The Black Sea เขากับ ทะเลมารมารา Sea of Marmara มีความยาว 
32 กิโลเมตร ใหทานไดชมทิวทัศนท้ังสองขางที่สวยงามตระการตาของ ชองแคบบอสฟอรัสที่เปนจุดยุทธศาสตรที่สำคัญยิ่งในการปองกันประเทศตุรกี
อีกดวย เพราะมีปอมปนตั้งเรยีงรายอยูตามชองแคบเหลานี้  

จากนั้นนำทานเดินทางสู Emirgan Park เปนสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ชวงระหวางเดือน เมษายน-
กลางเดอืน พฤษภาคม ของทุกๆ ป ณ สวนสาธารณะแหงนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป ซึ่งแทจริงแลว ประเทศตุรกีเปนตนกำเนิดดอกทิวลิปของ
โลกไมใชประเทศเนเธอรแลนด บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะมอบสิ่งพิเศษใหกับนักทองเท่ียวทุกทานไดสัมผัสดินแดนที่เปนตนกำเนิดดอกทิวลิปของโลก
อยางแทจริง ใหทานไดอิสระกับการถายภาพดอกทิวลิป หลากสี หลายสายพันธุ นับเปนลาน ๆ ดอก ไดตามอัธยาศัย (เฉพาะกรุปเดือน เมษายน-
พฤษภาคม เทานั้น เนื่องจากเดือน มีนาคม ดอกทิวลิปยังไมบานสะพรั่ง)  
ไดเวลาพอสมควร นำทานมาเดินเลนถายภาพสวย ๆ บริเวณ หอคอยกาลาตา Galata Tower (ไมรวมคาขึ้นหอคอย) เปนหนึ่งในสถานที่เที่ยวยอด

นิยมของอิสตันบูล ตั้งอยูเขตเบโยกลู Beyoglu ของอิสตันบูลฝงยุโรป เดิมสรางขึ้นเพื่อเปนหอสังเกตการณซึ่งเปนสวนหนึ่งของกำแพงกาลาตา 

ปจจุบันหอคอยนี้ถูกใชเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑหอคอยกาลาตา ภายใตชื่อ Galata Kulesi Museum ความโดดเดนของที่ไม

เพียงแคเปนแลนดมารคที่โดดเดนของเมืองเทานั้น แตตามริมสองฝากฝงของถนนยังมีรานคาเฟตเกเก รานขายของท่ีระลึก ใหทานไดถายภาพสวยๆ  

โดยมีภาพดานหลังท่ีมีหอคอยกาลาตา 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
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สงทายกันดวยชอปปงยาน จัตุรัสทักซิมสแควร Taksim Square ตั้งอยูใน ยานเบโลกลู Beyoglu ใน
เขตยุโรปของนครอีสตันบูล เปนสถานที่ทองเที ่ยวที ่มีชื ่อเสียง และถือเปนหัวใจของนครอีสตันบูล 
สมัยใหม เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เชน ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปใหม หรือการ
พบปะทางสังคม มีสถานบันเทงิ รานคาตกตกแตงหลากหลายสไตล คาเฟตนั่งชิลด ชิลด เปนถนนที่ไมเคย
หลับใหล จึงเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ไฮไลทที่สำคัญ
ของ Taksim Square อีกอยางหนึ่งก็คือ รถรางสีแดงแสด ที่วิ ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกลกันกับ
สถานีทเูบล ซึ่งเปนสถานีรถไฟใตดินที่เกาแหงหนึ่งในกรุงอิสตันบูล 
พักคางคืน ท่ี Pullman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเทา มาตรฐานตุรเคีย       

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเขาชม พระราชวังโดลมาบาเช Dolmabahce Palace เปนพระราชวังที่สะทอนใหเห็นถึง

ความเจริญอยางสูงสดุท้ังทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 

12 ป เปนศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม และไมคำนึงถึง

ความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบดวยสวนไมดอกรายลอมพระราชวังซึ่งอยูเหนืออาว

เล็ก ๆ ที่ ชองแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดวยหองหับตาง ๆ และฮาเร็ม ตกแตง

ดวยโคมระยา บันไดลูกกรงแกวเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน สงทายกอนอำลา ตุรเคีย

ไปตอกันท่ี ยานชอปปง ตลาดสไปซ มารเก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ทานสามารถ

เลือกซื้อของฝากไดในราคายอมเยา ไมวาจะเปนเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไมอบแหงอันเลื่องช่ือของตุรกี อยาง แอปปลิคอท หรือจะเปน

ถั่วพิทาชิโอ ฯลฯ 

13.00 นำทานออกเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร 

16.55 ออกเดินทางสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน เที่ยวบินที่ TK 58 (ใชเวลาในการบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) 

06.20 เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
  

  วันที่ 7  กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร 

  วันที่ 8 กรุงเทพมหานคร 

END OF SERVICE 
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