
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



โปรแกรมนี)  เราจะพาท่านท่องเที3ยวอีกสองเมืองที3ไม่ควรพลาด เรียกว่าเป็นเมืองรักโรแมนติกแห่งดินแดนสองทวีป ที3สําคญัคือมี

บรรยากาศน่ารัก เหมือนเกาะซานโตรินี3ของประเทศกรีซมาก ๆ สถานที3ท่องเที3ยวอีกสองเมืองที3กล่าวถึง คือ เมือง เชสเม Cesme และ

เมือง อลาชาต ึAlacati เมืองริมทะเลของตุรเคียที3ไม่วา่ใครกต็ามที3ไดม้าเยอืนสองเมืองแห่งนี)แลว้จะตกหลุมรักกนัทุกคน 

 

 

 

ราคาและวนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
วนัเดนิทาง 

ราคา 

ห้องพกัเดี<ยวเพิ<ม 

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

กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที< กาํหนดการเดนิทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงอสิตนับูล  

2 กรุงอสิตนับูล – เมืองคปัปาโดเกยี 
Kalsedon cave Hotel สไตล์ถํIา 

หรือเทยีบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรเคยี 

3 เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า 
Bayir Diamond Hotel  หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคยี 

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

ตามมารตฐานตุรเคยี 

5 เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – เมืองเชสเม่ - เมืองอซิเมยีร์ 
Kaya Izmir Thermal Hotel หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคยี 

6 เมืองอซิเมยีร์ - กรุงอสิตนับูล 
Pullman Hotel หรือเทยีบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตุรเคยี 

7 กรุงอสิตนับูล - กรุงเทพมหานคร  

8 กรุงเทพมหานคร  



 

19.00 พบกนัที3 เคาน์เตอร์เช็คอิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ TK เจา้หนา้ที3บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทางดา้น

 สมัภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ)นเครื3อง 

22.25 ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที<ยวบินที< TK 65 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั<วโมง) 

05.45  เดินทางถึง กรุงอสิตนับูล แวะเปลี3ยนเที3ยวบินภายในประเทศ 

07.45 ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที3ยวบินที3 TK 2006 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั<วโมง) 

09.00 เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที3ศุลกากรแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคปัปาโดเกยี Cappadocia (ระยะทางประมาณ 45 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชั<วโมง) ซึ<งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้

เป็นเมืองมรดกโลก นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ3 งเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตใ์นช่วง ค.ศ. 

9 ซึ3 งเป็นความคิดของชาวคริสตที์3ตอ้งการเผยแพร่ศาสนาโดยการขดุถํ)าเป็นจาํนวนมากเพื3อสร้างโบสถ ์และยงัเป็นการป้องกนัการรุกรานของชน

เผ่าลทัธิอื3นที3ไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิI ล 

Apple Church ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที3

มีชื3อเสียงของตุรกี จะไดช้มกรรมวธีิการสาธิตการทอพรม ชมขั)นตอนต่าง ๆ ที3เป็นเอกลกัษณ์ของพรมตุรกี ใหท่้านไดเ้ลือกซื)อพรมที3มีคุณภาพเป็น

ที3ระลึก 

บ่าย รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืIนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที3มีชื3อเสียงของตุรกี จะไดช้มกรรมวธีิการสาธิตการทอพรม ชมขั)นตอนต่าง ๆ ที3เป็นเอกลกัษณ์

ของพรมตุรกี ใหท่้านไดเ้ลือกซื)อพรมที3มีคุณภาพเป็นที3ระลึก จากนั)นนาํท่านเขา้ชม นครใต้ดินไคมัคล ีUnderground City of Derinkuyu or 

  วนัที< 1  สนามบินสุวรรณภูม ิ- อสิตนับูล 

  วนัที< 2  กรุงอสิตนับูล – เมืองคปัปาโดเกยี 



Kaymakli  เกิดจากการขดุเจาะพื)นดินลึกลงไป 10 กวา่ชั)น เพื3อใชเ้ป็นที3หลบภยัจากขา้ศึกศตัรูนครใตดิ้นไคมคัลีมีชั)นล่างที3ลึกที3สุดลึกถึง 85 เมตร 

เมืองใตดิ้นแห่งนี) มีครบเครื3องทุกอยา่งทั)งหอ้งโถง หอ้งนอน หอ้งนํ)า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครัว หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ  

 
คํ<า        รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

จากนั)นนาํท่านชม “โชว์ระบําหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวนอ้ยชาวตุรเคีย 

พกัค้างคืน ที< Kalsedon cave Hotel โรงแรมตากแต่งสไตล์ 

!! หมายเหตุ กรณทีี<โรงแรมถํIาเตม็ ขอสงวนสิทธิเปลี<ยนเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดาว แทน !! 

แนะนําโปรแกรมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ Optional Tour 

บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour สําหรับท่านใดที3สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทวัร์นี)  จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม 

ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ3นมารับที3โรงแรมไปยงัจุดปล่อยบอลลูน ค่าขึ)นบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที3

ชาํระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที3ชาํระดว้ยบตัรเครดิต เจา้หนา้ที3บริษทับอลลูน รอรับท่าน เพื3อเปิดประสบการณ์ใหม่ที3ไม่

ควรพลาด  

  วนัที< 3  เมืองคปัปาโดเกยี – เมืองคอนย่า 



รถจีUบ ทวัร์ Jeep Tour  สาํหรับท่านใดที3สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื)นดิน โปรแกรมรถจีXบ ทวัร์นี)  จาํเป็นตอ้งออก

จากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถทอ้งถิ3นมารับที3โรงแรม เพื3อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื)นดิน ที3รถเลก็สามารถที3จะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจีXบ ประมาณ 1 ชั3วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ3มเติมในการนั3งรถจีXบ 

อยู่ที3ท่านละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที3รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่

ครอบคลุมการนั3งรถจีXบ ทวัร์ ดั)งนั)นขึ)นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour  สําหรับท่านใดที3สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื)นดิน โปรแกรมรถเอทีว ีทวัร์นี)  จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมี

รถทอ้งถิ3นมารับที3โรงแรม เพื3อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณภาคพื)นดิน ที3รถเลก็

สามารถที3จะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจีXบ ประมาณ 1 ชั3วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ3มเติมในการนั3ง

รถจีXบอยู่ที3ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที3รวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั3งรถจีXบ ทวัร์ ดั)งนั)นขึ)นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

รถ คลาสสิค Classic Car  สําหรับท่านใดที3สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื)นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ร์นี)  จาํเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. 

โดยจะมีรถท้องถิ3นมารับที3โรงแรม เพื3อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ

ภาคพื)นดิน โดยที3รถ คลาสสิคนี)  จะมีเจา้หนา้ที3เป็นคนขบัรถ พาท่านนั3งไปยงัจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็น

วิวบอลลูน ขึ)นเป็นแบคกราวน์ดา้นหลงั เป็นภาพที3สวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ กาํลงั

เป็นที3นิยมของนกัท่องเที3ยวทั3วทุกมุมโลกที3เดินทางมาท่องเที3ยวยงัเมืองคปัปาโดเกียแห่งนี)  รถ 1 คนั 

สามารถนั3งได ้3-4 คน โดยใชเ้วลาอยูบ่นรถจีXบ ประมาณ 1 ชั3วโมง ค่าใชจ่้ายเพิ3มเติมในการนั3งรถจีX

บอยู่ที3ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบติัเหตุที3รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่

ครอบคลุมการนั3งรถจีXบ ทวัร์ ดั)งนั)นขึ)นอยูก่บัดุลยพินิจของท่าน 

คาํแนะนํา สําหรับท่านที<เลือกซืIอทวัร์	ท่านที3เมารถ กรุณารับประทานยาแกเ้มารถล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ครึ3 งชั3วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจง้ให้

หวัหนา้ทวัร์ทราบ ตั)งแต่ก่อนวนัเดินทาง (ตั)งแต่อยูที่3ประเทศไทย เพื3อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมนี)ไม่อนุญาตใหผู้ที้3เป็นโรคหวัใจขั)น

รุนแรง หรือ ตั)งครรภ ์เขา้ร่วมทวัร์โดยเดด็ขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่วา่กรณีใด ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิY ในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที3มีรูปร่างคลา้ยหัวเห็ด 3 หัว 

รูปร่างแปลกตา จากนั)นเดินทางสู่ หุบเขานกพริาบ Pigeon Valley เป็นหนา้ผาที3ชาวเมืองโบราณไดข้ดุเจาะเป็นรูเพื3อใหน้กพิราบไดเ้ขา้ไปไปทาํ

รังอาศยัอยู ่ในสมยัก่อนนั)นชาวเมืองใชน้กพิราบเป็นผูส่้งสารในบริเวณที3อยูอ่าศยัเหล่านั)น  



 

ไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านไดถ่้ายภาพดา้นหนา้ เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นที3อยู่

อาศยั ซึ3 งหุบเขาแห่งนี) จะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขดุ อนัเกิดจากฝีมือมนุษยไ์ปทั3วทั)งภูเขาบริเวณนั)น เพื3อใชเ้ป็นที3อยูอ่าศยั อุชิซาร์ คือ บริเวณที3สูง

ที3สุดของบริเวณโดยรอบ ดงันั)นอุชิซาร์ มีไวท้าํหนา้ที3เป็นป้อมปราการที3เกิดขึ)นเองตามธรรมชาติ เพื3อใชส้อดส่องขา้ศึกที3จะมารุกราน อิสระให้

ท่านไดถ่้ายภาพไดต้ามอธัยาศยั จากนั)นใหท่้านไดแ้วะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อิสระกบัการเลือกซื)อสินคา้และของที3ระลึกไดต้าม

อธัยาศยั 

เที<ยง     รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืIนเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั<วโมง) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัร

เซลจุก ซึ3 งเป็นอาณาจกัรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผน่ตุรเคีย ในช่วงปี 1071-1275 ทาํใหส้ถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั)งเดิมมีใหเ้ห็นอยา่งโดดเด่น

ที3นี3 และยงัเป็นเมืองที3เป็นศูนยก์ลางของนิกายเมฟเลว ีที3ถือกาํเนิดมาจากการก่อตั)งของ เมฟลาน เจลาลุดดนิ ผูซึ้3 งเป็นกวเีอกชาวอฟักานิสถาน ที3ทาํ

ใหช้าวคริสตจ์าํนวนไม่นอ้ยหนัมาเขา้รับนบัถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผูว้ิเศษในสายเหล่าบรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธนัวาคม ของ

ทุกปี โรงแรมในเมืองคอนย่าจะถูกจองเต็มเป็นส่วนใหญ่ เนื3องจากเหล่าสาวก

ของนิกายเมฟลาว ีจะมาร่วมพิธีซีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื3อร่วมรําลึกถึง เมฟลา

นา เจลาลุดดิน โดยการเตน้รํา เดอร์วชิ ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสีขาวบานกรอมเทา้ 

หมุนตวัเขา้กบัเสียงดนตรีระหว่างทางให้ท่านได้แวะพกัเปลี3ยนอิริยาบถด้วย

ถ่ายภาพด้านนอก  ณ  บริเวณกําแพงที3ทอดยาว  และซุ้มประตูทางเข้าของ 

Caravansarine สถานที3พกัแรมของพอ่คา้ชาว เติร์ก สมยัออตโตมนั 

คํ<า รับประทานอาหารคํ<า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที< Bayir Diamond Hotel 5 ดาว หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  วนัที< 4  เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ 



นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 394 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชั<วโมง) เป็นอีกหนึ3งเมืองที3นกัท่องเที3ยว

ใหค้วามนิยมเป็นอยา่งมาก คาํวา่ “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถงึ ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท 

เป็นนํ) าตกหินปูนสีขาวที3เกิดขึ)นจากธารนํ) าใตดิ้นที3มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ3 งเป็นที3มีแร่หินปูน (แคลเซี3ยมออกไซด)์ ผสมอยูใ่น

ปริมาณที3สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดาก”ึ ที3ตั)งอยูห่่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อลน้ขึ)นมาเหนือผิวดิน และทาํปฏิกิริยาจบัตวัแขง็เกาะ

กนัเป็นริ)ว เป็นแอ่ง เป็นชั)น ลดหลั3นกนัไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อนัสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยาก

จะหาที3ใดเหมือน จนทาํให ้ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

 

เที<ยง รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืIนเมือง  

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลกัษณะที3โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื3องจากที3ส่วน

ใหญ่เต็มไปดว้ยส่วนประกอบของแคลเซี3ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากนํ) าพุร้อนที3นาํแคลเซี3ยมคาร์บอเนตมา

ตกตะกอน โดยบ่อนํ)าพเุกลือแร่ร้อนนี) นี3เองที3ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพของนํ)าตกสีขาวเป็นชั)น ๆ หลายชั)นและผลจากการแขง็ตวัของแคลเซี3ยมทาํให้

เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกบัหิมะไหลหลั3นเป็นทางนํ)ายาว ที3มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบนันี)  ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที3ตั)งอยูบ่นปามุคคาเล่ ใน

ปี พ.ศ. 2531 จากนั)นนาํท่านสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 189 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชั<วโมง) เป็นเมืองชายฝั3งทะเล ที3มีรี

สอร์ท และโรงแรมสวย ชายหาดทอดยาว และมีแหล่งชอ้ปปิ) งที3หลากหลาย  

คํ<า รับประทานอาหารคํ<า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที< Ramada Kusadasi Hotel 5 ดาว หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรเคยี    

เช้า รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืIนเมือง  

นาํท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั<วโมง) อดีต เป็นเมืองหลวงแห่ง

เอเชียของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที3เป็นสัญลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสาํคญัอีกแห่ง

คือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ)นถวายแด่จกัรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี) คืออยู่ในสภาพที3

สมบูรณ์มาก จากนั)นปิดทา้ยกนัที3สิ3งก่อสร้างที3มีขนาดใหญ่ที3สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ3 งสร้างโดยสกดัเขา้ไปในไหล่

  วนัที< 5  เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – เมืองเชสเม่ - เมืองอซิเมียร์ 



เขาใหเ้ป็นที3นั3ง สามารถจุคนไดถึ้ง 25,000 คน นาํท่าน ช้อปปิI ง ณ ศูนย์ผลติเสืIอหนังคุณภาพสูง ซึ3 งตุรกีเป็นประเทศที3ผลิตหนงัที3มีคุณภาพที3สุด 

อีกทั)งยงัผลิตเสื)อหนงัส่งใหก้บัแบรนดด์งัในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระใหท่้านเลือกซื)อสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 

เที<ยง รับประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืIนเมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเม่ Cesme (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั<วโมง) เป็นเมืองที3ตั)งอยูบ่นแหลมที3ยื3นออกไปใน

ทะเลอีเจี) ยน อยู่ไม่ไกลาจาก เกาะคีออส Chios Island ของประเทศกรีซ ดว้ยทาํเลที3ตั)งของเมืองอยู่ไม่ไกลาจากประเทศกรีซ จึ3 งทาํให้ไดรั้บ

อิทธิพลมาจากกรีซพอสมควร จึงทาํใหบ้า้นเรือน รวมไปถึงร้านรวงต่าง ๆ จะตกแต่งสไตลก์รีก นาํท่านเดินเล่นชมเมืองที3นกัท่องเที3ยวต่างใหค้าํ

นิยามว่า “เมืองรัก โรแมนติก ของดินแดนแห่งสองทวีป” ตื3นตาตื3นใจกบัท่าเทียบเรือ ยอร์ช ที3จอดอยู่เรียงราย และเต็มไปดว้ยร้านอาหารและ

คาเฟต ์ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 15 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เนื3องจาก เมืองอ

ลาชาตึ อยูไ่ม่ไกลจากเมืองเชสเม่ จึงทาํใหเ้มืองนี)ยงัคงมีกลิ3นอายเหมือน เกาะซานโตรินี3 ของประเทศกรีซ บา้นเรือน รีสอร์ท รวมไปถึงร้านคา้และ

ร้านอาหาร ต่างออกแบบตกแต่งสไตลก์รีซ ส่วนใหญ่จะทาสี ฟ้า ขาว โทนเดียวกนักบัรีสอร์ทต่าง ๆ ที3ตั)งอยูบ่นเกาะซานโตรีนี3 ฟิน แลว้ ฟิน อีก 

ไดเ้วลาพอสมควร นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอซิเมียร์ Izmir (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั<วโมง) เป็นเมืองที3มี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน มากกวา่ 8,500 ปี เป็นเมืองท่าสาํคญัของการเดินเรือแถบวริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

คํ<า รับประทานอาหารคํ<า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พกัค้างคืน ที< Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรเคยี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั)นนาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองอซิเมยีร์ Adman Menderes Airport  

10.40 ออกเดินทางสู่ กรุงอสิตนับูล โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที3ยวบินที3 TK 2313 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.15 ชั<วโมง) 

11.55    เดินทางถึงสนามบิน กรุงอสิตนับูล Ataturk International Airport หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที3ศุลกากรแลว้ 

เที<ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

  วนัที< 6  เมืองอซิเมียร์ - กรุงอสิตันบูล 



นาํท่านเขา้ชมสถานที3ซึ3 งเป็น 1 ใน 7 สิ<งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที3ประชุมสวด

มนตข์องชาวมุสลิม ในอดีตโบสถแ์ห่งนี) เป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์ภายในมีเสางามคํ)าที3สลกัอยา่งวิจิตร และประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ จากนั)น

นาํท่านเขา้ชม สุเหร่าสีนํIาเงิน Blue Mosque ที3มาของชื3อสุเหร่าสีนํ) าเงินเป็นเพราะเขาใชก้ระเบื)องสีนํ) าเงินในการตกแต่งภายใน ซึ3 งทาํเป็นลาย

ดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกหุลาบ คาร์เนชั3น ทิวลิป เอกลกัษณ์เด่นอีกอยา่งแต่อยูภ่ายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื3อถึงเวลาที3จะตอ้งทาํพิธีละหมาด 

Minaret 6 หอ เท่ากบัสุเหร่าที3นครเมกกะ (ปัจจุบัน สุเหร่าสีนํIาเงิน อยู่ในช่วงของการปรับปรุง นักท่องเที<ยวสามารถเข้าชมภายในได้เป็นจุด

เท่านัIน)  

 

นําท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งมา้โบราณ มีเสา

โอเบลิสคซึ์3 งเหลือแค่ส่วนปลายที3ยาว 20 เมตร แต่กระนั)นก็ยงัสวยงามน่าดู

มาก เพราะทั)งเสามีงานแกะสลกัอนัมีความหมายและมีค่ายิ3ง ส่งทา้ยกนัดว้ย

ยา่น จตุัรัสทกัซิมสแควร์ Taksim Square ตั)งอยูใ่น ย่านเบโลกลู Beyoglu 

ในเขตยุโรปของนครอีสตนับูล เป็นสถานที3ท่องเที3ยวที3มีชื3อเสียง และถือ

เป็นหัวใจของนครอีสตันบูล

สมยัใหม่ เป็นสถานที3ในการจดั

กิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวน

พาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่ง

หลากหลายสไตล ์คาเฟตน์ั3งชิลด ์ชิลด ์เป็นถนนที3ไม่เคยหลบัใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม 

สาํหรับนกัท่องเที3ยวทั)งในและต่างประเทศ ไฮไลทที์3สาํคญัของ Taksim Square อีกอยา่งหนึ3 งก็คือ 

รถรางสีแดงแสด ที3วิ3งจากจตุัรัสทกัซิมไปตามถนนใกลก้นักบัสถานีทูเบล ซึ3 งเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นที3

เก่าแห่งหนึ3งในกรุงอิสตนับูล 

คํ<า รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคารพืIนเมือง 

พกัค้างคืน ที<  Pullman Hotel 5 ดาว หรือเทยีบเท่า มาตรฐานตุรเคยี 

  วนัที< 7  กรุงอสิตนับูล – กรุงเทพมหานคร 



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส  Yacht Cruise Along the Bosphorus ซึ3 งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั3งมี

ความสวยงามมาก ช่องแคบนี)ทาํหนา้ที3เป็นเส้นแบ่งระหวา่งยโุรป และเอเชีย เชื3อมระหวา่ง ทะเลดํา The Black Sea เขา้กบั ทะเลมาร์มาร่า Sea 

of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ใหท่้านไดช้มทิวทศัน์ทั)งสอง

ขา้งที3สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที3เป็นจุดยทุธศาสตร์

ที3สาํคญัยิ3งในการป้องกนัประเทศตุรกีอีกดว้ย เพราะมีป้อมปืนตั)งเรียง

รายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี)  จากนั)นนาํท่านเขา้ชมความสวยงามของ 

พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัที3

สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั)งทางวฒันธรรมและทาง

วตัถุของจกัรวรรดิออตโตมนั ใชเ้วลาก่อสร้างทั)งสิ)น 12 ปี เป็นศิลปะ

ผสมผสานของยโุรปและตะวนัออกที3ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

และไม่คาํนึงถึงความสิ)นเปลืองใด ๆ ทั)งสิ)น ภายนอกประกอบดว้ย

สวนไมด้อกรายลอ้มพระราชวงัซึ3 งอยูเ่หนืออ่าวเลก็ ๆ ที3 ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่ง

ดว้ยโคมระยา้ บนัไดลูกกรงแกว้เจียระไน และโคมไฟมหึมาหนกั 4.5 ตนั ไดเ้วลาพอสมควร  

นาํท่าน ช้อปปิI ง ตลาดสไปซ์ มาร์เกต็ Spice Market หรือตลาดเครื3องเทศ ท่านสามารถเลือกซื)อของฝากไดใ้นราคายอ่มเยา ไม่วา่จะเป็นเครื3องประดบั ชา

หรือกาแฟ รวมถึงผลไมอ้บแหง้อนัเลื3องชื3อของตุรกี อยา่ง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั3วพิทาชิโอ อินทผาลมั ฯลฯ 

กลางวนั พเิศษ !!! รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Roof Top	  Restaurant 

เป็นร้านอาหารที<เหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทัIงหลายต่างกใ็ห้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที<มีววิที<สวยที<สุดแห่งหนึ<งในกรุงอสิ

ตนับูล เนื<องจากมตีกึ Galata Tower เป็นฉากหลงั   

 พร้อมกนั ณ บริเวณจุดนดัพบ นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเพื3อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร 

16.50 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ เที3ยวบินที3 TK 58 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 8.55 ชั<วโมง) 

 

  วนัที< 8  กรุงเทพมหานคร 



 

06.20 เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

END OF SERVICE 



  



  



 


