
 
 
 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 25850(กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ที่

สอบถาม) 
 

 
 
 

  



โปรแกรมนี้ เราจะพาท่านท่องเที่ยวอกีสองเมอืงที่ไม่ควรพลาด เรยีกว่าเป็นเมอืงรกัโรแมนตกิแห่งดนิแดนสองทวปี ทีส่ าคญัคอืมี
บรรยากาศน่ารกั เหมอืนเกาะซานโตรนิี่ของประเทศกรซีมาก ๆ สถานทีท่่องเทีย่วอกีสองเมอืงทีก่ล่าวถงึ คอื เมอืง เชสเม Cesme 
และเมอืง อลาชาตึ Alacati เมอืงรมิทะเลของตุรเคยีทีไ่มว่่าใครกต็ามทีไ่ดม้าเยอืนสองเมอืงแห่งนี้แลว้จะตกหลุมรกักนัทุกคน 

 
 

ราคาและวนัเดินทาง 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

วนัเดินทาง 
ราคา 

ห้องพกัเด่ียว
เพ่ิม 

43,999.- กมุภาพนัธ ์66  10 - 17 ก.พ. / 12 - 19 ก.พ.  
8,000. - 

43,999.- มีนาคม 66      17 - 24 มี.ค. / 18 - 25 มี.ค. 

ก าหนดการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการเดินทาง พกัโรงแรม 

1 สนามบินสวุรรณภมิู – กรงุอิสตนับูล  

2 กรงุอิสตนับูล – เมอืงคปัปาโดเกีย 
Uchisar Kaya Cave Hotel สไตลถ์ า้ 

หรอืเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตรุเคีย 

3 เมืองคปัปาโดเกีย – เมอืงคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ 
Pam Thermal Hotel หรอืเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตรุเคีย 

4 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองอิซเมียร ์
Kaya Izmir Thermal Hotel หรอืเทียบเท่า 5 

ดาว 
ตามมารตฐานตรุเคีย 

5 เมืองอิซเมียร ์– เมอืงเชสเม่ – เมืองอลาชาตึ - เมืองชานัคคาเล่ 
Kolin Hotel หรอืเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตรุเคีย 

6 เมืองชานัคคาเล่ - กรงุอิสตนับูล 
Tryp by Wyndham Hotel หรอืเทียบเท่า 5 ดาว 

ตามมารตฐานตรุเคีย 

7 กรงุอิสตนับูล – กรงุเทพมหานคร  



 

 

19.00 พบกนัที่ เคาน์เตอร์เชค็อนิ N ประตู 7 สายการบนิ เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ TK เจ้าหน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก
ทางดา้น สมัภาระและเอกสารการเดนิทางก่อนขึน้เครื่อง 
22.25 ออกเดนิทางสู ่กรงุอิสตนับูล โดยสายการบนิ เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี TK 65 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

05.45  เดนิทางถงึ กรงุอิสตนับูล แวะเปลีย่นเทีย่วบนิภายในประเทศ 
07.45 ออกเดนิทางสู ่เมืองเนฟเชียร ์โดยสายการบนิ เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK 2006 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชัว่โมง) 
09.00 เดนิทางถงึสนามบนิ เมืองเนฟเชียร ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีศุ่ลกากรแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองคปัปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) ซ่ึงองคก์ารยูเนสโก้ได้
ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึง่เป็นศนูยก์ลางของศาสนา
ครสิต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึง่เป็นความคดิของชาวครสิต์ทีต่้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ ้าเป็นจ านวนมากเพื่อสรา้งโบสถ์ และยงัเป็นการ
ป้องกนัการรุกรานของชนเผ่าลทัธอิื่นที่ไม่เหน็ด้วยกบัศาสนาครสิต์ ชม โบสถเ์ซนต์บารบ์ารา St. Barbar Church โบสถม์งักร Snake 

Church และ โบสถแ์อปเป้ิล Apple Church ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบัภูเขารูปทรงต่าง ๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสู่ 
โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมทีม่ชีื่อเสยีงของตุรก ีจะไดช้มกรรมวธิกีารสาธติการทอพรม ชมขัน้ตอนต่าง ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของพรม
ตุรก ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้พรมทีม่คีุณภาพเป็นทีร่ะลกึ 

บ่าย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเขา้ชม นครใต้ดินไคมคัลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกดิจากการขุดเจาะพืน้ดนิลกึลงไป 10 กว่าชัน้ เพื่อ
ใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศตัรูนครใต้ดินไคมคัลีมีชัน้ล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทัง้ห้องโถง 

8 กรงุเทพมหานคร  

  วนัท่ี 1  สนามบินสุวรรณภมิู - อิสตนับลู 

  วนัท่ี 2  กรงุอิสตนับลู – เมืองคปัปาโดเกีย 



หอ้งนอน หอ้งน ้า หอ้งถนอมอาหาร หอ้งครวั หอ้งอาหาร โบสถ ์ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู ่หบุเขาพาซาแบก Pasabag Valley 
หรอื หบุเขาพระ Monks Valley เป็นหนิเนินทรงสงูใหญ่ทีม่รีูปร่างคลา้ยหวัเหด็ 3 หวั รูปร่างแปลกตา จากนัน้เดนิทางสู่ หบุเขานกพิราบ 
Pigeon Valley เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปไปท ารงัอาศยัอยู่ ในสมยัก่อนนัน้ชาวเมืองใช้
นกพริาบเป็นผูส้ง่สารในบรเิวณทีอ่ยู่อาศยั 



เหล่านัน้ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาอชิุซาร ์ใหท้่านไดถ่้ายภาพดา้นหน้า เป็นหบุเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 
ซึง่หุบเขาแหง่นี้จะมรีพูรุน มรีอยเจาะ รอยขดุ อนัเกดิจากฝีมอืมนุษยไ์ปทัว่ทัง้ภูเขาบรเิวณนัน้ เพื่อใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั อชุซิาร์ คอื บรเิวณทีส่งู
ทีส่ดุของบรเิวณโดยรอบ ดงันัน้อุชซิาร ์มไีวท้ าหน้าทีเ่ป็นป้อมปราการที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเพื่อใชส้อดสอ่งขา้ศกึทีจ่ะมารกุราน อสิระ
ใหท้่านไดถ่้ายภาพไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้่านไดแ้วะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อสิระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้และของที่
ระลกึไดต้ามอธัยาศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม “โชวร์ะบ าหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรขีองสาวน้อยชาวตุรเคยี 
พกัค้างคืน ท่ี Uchisa Kaya Hotel 5 ดาว โรงแรมตากแต่งสไตลถ์ า้ 
!! หมายเหต ุกรณีทีโ่รงแรมถ ้ำเตม็ ขอสงวนสิทธิเปลีย่นเป็นนอนโรงแรมระดบั 5 ดำว แทน !!  



  



แนะน าโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์Optional Tour 
บอลลูน ทวัร ์Balloon Tour ส าหรบัท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณมุมสงู ทวัรน์ี้ จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม 
ประมาณ 05.00 น. โดยจะมรีถทอ้งถิน่มารบัที่โรงแรมไปยงัจุดปล่อยบอลลูน ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรฐั ใน
กรณีท่ีช าระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรฐั ในกรณีท่ีช าระด้วยบตัรเครดิต เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิด
ประสบการณ์ใหม่ทีไ่ม่ควรพลาด  
รถจ๊ีบ ทวัร ์Jeep Tour  ส าหรบัท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมรถจี๊บ ทวัรน์ี้ จ าเป็นตอ้ง
ออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมรีถทอ้งถิน่มารบัทีโ่รงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณ
ภาคพืน้ดนิ ทีร่ถเลก็สามารถทีจ่ะตะลุย ลดัเลาะไปได ้โดยใชเ้วลาอยู่บนรถจีบ๊ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการนัง่ รถจีบ๊อยู่ทีท่่าน
ละ 110 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรพเิศษ ไม่ครอบคลุมการ
นัง่รถจีบ๊ ทวัร ์ดัง้นัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 
รถเอทีวี ทวัร ์ATV Tour  ส าหรบัท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคปัปาโดเกีย บริเวณ
ภาคพืน้ดนิ โปรแกรมรถเอทวี ีทวัรน์ี้ จ าเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดย
จะมรีถทอ้งถิน่มารบัทีโ่รงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณภาคพืน้ดนิ 
ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลดัเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ  ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (100USD) โปรดทราบ ประกนั
อุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรพเิศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจีบ๊ ทวัร ์ดัง้นัน้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 
รถ คลาสสิค Classic Car  ส าหรบัท่านใดทีส่นใจชมความสวยงามของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณภาคพืน้ดนิ โปรแกรมรถ คลาสสคิ คารร์น์ี้ 

จ าเป็นตอ้งออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมรีถทอ้งถิน่มารบัทีโ่รงแรม เพื่อชม
ความสวยามโดยรอบของเมอืงคปัปาโดเกยี บรเิวณภาคพืน้ดนิ โดยทีร่ถ คลาสสคินี้ จะมเีจา้หน้าที่
เป็นคนขบัรถ พาท่านนัง่ไปยงัจุดถ่ายภาพสวย ๆ เหน็ววิบอลลูน ขึน้เป็นแบคกราวน์ดา้นหลงั เป็น
ภาพทีส่วยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสคิ คาร ์ก าลงัเป็นทีน่ิยมของนักท่องเทีย่วทัว่ทุกมุมโลกที่
เดนิทางมาท่องเทีย่วยงัเมอืงคปัปาโดเกยีแห่งนี้ รถ 1 คนั สามารถนัง่ได ้3-4 คน โดยใชเ้วลาอยู่บน
รถจี๊บ ประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนัง่รถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์

  วนัท่ี 3  เมืองคปัปาโดเกีย – เมืองคอนย่า - เมืองปามคุคาเล่ 



สหรฐั (110USD) โปรดทราบ ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์ ไม่ครอบคลุมกจิกรรพเิศษ ไม่ครอบคลุมการนัง่รถจี๊บ ทวัร์ ดัง้นัน้
ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของท่าน 

  



 
ค าแนะน า ส าหรบัท่านท่ีเลือกซ้ือทวัร ์
ท่านที่เมารถ กรุณารบัประทานยาแกเ้มารถล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชัว่โมง ก่อนออกเดนิทาง ควรแจ้งใหห้วัหน้าทวัร์ทราบ ตัง้แต่ก่อนวนั
เดนิทาง (ตัง้แต่อยู่ทีป่ระเทศไทย เพื่อเตรยีมยามาจากประเทศไทย) กจิกรรมนี้ไม่อนุญาตใหผู้ท้ีเ่ป็นโรคหวัใจขัน้รุนแรง หรอื ตัง้ครรภ์ เขา้
ร่วมทวัรโ์ดยเดด็ขาด กรณีเกดิความเสยีหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) อดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของ
อาณาจกัรเซลจุก ซึง่เป็นอาณาจกัรแห่งแรกของพวกเตริก์บนแผ่นตุรเคยี ในช่วงปี 1071-1275 ท าใหส้ถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดัง้เดมิมใีห้
เหน็อย่างโดดเด่นทีน่ี่ และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางของนิกายเมฟเลว ีทีถ่อืก าเนิดมาจากการก่อตัง้ของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผูซ้ึง่เป็น
กวเีอกชาวอฟักานิสถาน ทีท่ าใหช้าวครสิตจ์ านวนไม่น้อยหนัมาเขา้รบันบั
ถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผู้วเิศษในสายเหล่าบรรดาสาวก 
ทุกๆ กลางเดอืน ธนัวาคม ของทุกปี โรงแรมในเมอืงคอนย่าจะถูกจองเตม็
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเหล่าสาวกของนิกายเมฟลาว ีจะมาร่วมพธิซีมีา 
หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อร่วมร าลึกถึง เมฟลานา เจลาลุดดิน โดยการ
เต้นร า เดอรว์ชิ ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสขีาวบานกรอมเทา้ หมุนตวัเขา้กบั
เสยีงดนตรรีะหว่างทางใหท้่านไดแ้วะพกัเปลีย่นอริยิาบถดว้ยถ่ายภาพดา้น
นอก  ณ บริ เ วณก าแพงที่ทอดยาว  และซุ้ มประตู ทาง เข้าของ 
Caravansarine สถานทีพ่กัแรมของพ่อคา้ชาว เตริก์ สมยัออตโตมนั 

เท่ียง รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืน้เมือง  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) เป็นอกีหนึ่งเมอืงที่
นักท่องเทีย่วใหค้วามนิยมเป็นอย่างมาก ค าว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรก ีหมายถงึ “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ 
Kale หมายถงึ ปราสาท เป็นน ้าตกหนิปูนสขีาวทีเ่กดิขึน้จากธารน ้าใตด้นิทีม่อีุณหภูมปิระมาณ 35 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็นทีม่แีร่หนิปูน (แค
ลเซีย่มออกไซด)์ ผสมอยู่ในปรมิาณทีส่งูมาก ไหลรนิลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ทีต่ัง้อยู่ห่างออกไปทางทศิเหนือ รนิเอ่อลน้ขึน้มาเหนือผวิ
ดนิ และท าปฏกิริยิาจบัตวัแขง็เกาะกนัเป็นริว้ เป็นแอ่ง เป็นชัน้ ลดหลัน่กนัไปตามภูมปิระเทศเกดิเป็นประตมิากรรมธรรมชาต ิอนัสวยงาม
แปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ยากจะหาทีใ่ดเหมอืน จนท าให ้ปามุคคาเล่ ได้รบัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโก้ให้เป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติและวฒันธรรมในปี ค.ศ. 1988  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ท่ี Pam Thermal Hotel 5 ดาว หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุเคีย  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทปุยฝ้าย 
Cotton Castle โดยลักษณะที่
โ ดด เ ด่ น ขอ ง  ปามุคคาเล่  
Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาว
โพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็ม
ไปด้วยส่วนประกอบของแค
ลเซีย่ม มคีวามยาวประมาณ 2.7 
กโิลเมตร สงู 160 เมตร เกดิจาก
น ้ า พุ ร้ อ น ที่ น า แ ค ล เ ซี่ ย ม
คาร์บอเนตมาตกตะกอน โดย
บ่อน ้าพุเกลอืแร่ร้อนนี้นี่เองทีไ่ด้
ก่อใหเ้กดิทศันียภาพของน ้าตกสี

  วนัท่ี 4  เมืองปามคุคาเล่ – เมืองโบราณเอฟิซุส - เมืองอิซเมียร ์



ขาวเป็นชัน้ ๆ หลายชัน้และผลจากการแขง็ตวัของแคลเซี่ยมท าให้เกดิเป็นแห่งหนิสขีาวราวกบัหมิะไหลหลัน่เป็นทางน ้ายาว ที่มีความ
สวยงามมาก ๆ ปัจจุบนัน้ี ปามุคคาเล่เป็นเมอืงโบราณทีต่ัง้อยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531 

  



 
เท่ียง รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืน้เมือง  

น าท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชัว่โมง) อดตี เป็นเมอืง
หลวงแห่งเอเชยีของอาณาจกัรโรมนั ชม อาคารที่เป็นสญัลกัษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คอื ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และ
อาคารส าคญัอกีแห่งคอื วิหารแห่งจกัรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สรา้งขึน้ถวายแด่จกัรพรรดเิฮเดรยีน ความโดเด่นของวหิาร
แห่งนี้คอือยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์มาก จากนัน้ปิดท้ายกนัทีส่ิง่ก่อสร้างทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คอื โรงละคร Great Theatre ซึ่ง
สรา้งโดยสกดัเขา้ไปในไหล่เขาใหเ้ป็นทีน่ัง่ สามารถจุคนไดถ้งึ 25,000 คน น าท่าน ช้อปป้ิง ณ ศนูยผ์ลิตเสื้อหนังคณุภาพสูง ซึง่ตุรกเีป็น
ประเทศทีผ่ลติหนงัทีม่คีุณภาพทีส่ดุ อกีทัง้ยงัผลติเสือ้หนงัสง่ใหก้บัแบรนดด์งัในอติาล ีเช่น Versace , Prada , Michael Kors  อสิระใหท้่าน
เลือกซื้อสนิค้าได้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร ์Izmir  (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง)  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 พกัค้างคืน ท่ี  Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุเคีย 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  วนัท่ี 5  เมืองอิซเมียร ์– เมืองเชสเม่ – เมืองอลาชาตึ - เมืองชานัคคาเล่ 

  วนัท่ี 5  เมืองอิซเมียร ์– เมืองเชสเม่ – เมืองอลาชาตึ - เมืองชานัคคาเล่ 



น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเชสเม่ Cesme (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่ตัง้อยู่บนแหลมที่ยื่น
ออกไปในทะเลอีเจี้ยน อยู่ไม่ไกลาจาก เกาะคีออส Chios Island ของ
ประเทศกรซี ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของเมอืงอยู่ไม่ไกลาจากประเทศกรซี จึง่ท าให้
ไดร้บัอทิธพิลมาจากกรซีพอสมควร จงึท าใหบ้า้นเรอืน รวมไปถงึรา้นรวง
ต่าง ๆ จะตกแต่งสไตลก์รกี น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงทีน่ักท่องเทีย่วต่างให้
ค านิยามว่า “เมืองรกั โรแมนติก ของดินแดนแห่งสองทวีป” ตื่นตาตื่น
ใจกบัท่าเทยีบเรอื ยอรช์ ทีจ่อดอยู่เรยีงราย และเตม็ไปดว้ยรา้นอาหารและ
คาเฟต์ ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมืองอลาชาตึ Alacati 
(ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เนื่องจาก 
เมอืงอลาชาต ึอยู่ไม่ไกลจากเมอืงเชสเม่ จงึท าให้เมอืงนี้ยงัคงมกีลิน่อาย
เหมือน เกาะซานโตรินี่ ของประเทศกรีซ บ้านเรือน รีสอร์ท รวมไปถึง
รา้นคา้และรา้นอาหาร ต่างออกแบบตกแต่งสไตลก์รซี สว่นใหญ่จะทาส ีฟ้า ขาว โทนเดยีวกนักบัรสีอรท์ต่าง ๆ ทีต่ัง้อยู่บนเกาะซานโตรนีี่ ฟิน 

แลว้ ฟิน อกี 
เท่ียง รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พืน้เมือง  

น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมืองชานัคคาเล่ Canakkale (ระยะทาง 456 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 5.30 ชัว่โมง) ระหว่าง
ทางท่านจะไดเ้พลดิกบัทวิทศัน์ทีส่วยงามตลอดสองขา้งทาง  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พกัค้างคืน ท่ี Kolin Hotel 5 ดาว หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุเคีย 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านถ่ายภาพคู่กบั ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Hollywood Trojan Horse อนัโด่งดงั เป็นหนึ่งใน
อาวุธยุทโธปกรณ์อนัชาญฉลาดในสมยันัน้ สร้างขึน้ เพื่อดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกทีห่ลงใหลในมหา
กาพย์อีเลียดได้เหน็ด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงอิสตนับูล 

Istanbul (ระยะทาง 310 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชัว่โมง)   
เท่ียง รบัประทนอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

  วนัท่ี 6  เมืองชานัคคาเล่ - กรงุอิสตนับลู 



น าท่านเข้าชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลมิ ในอดตีโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาครสิต์ ภายในมเีสางามค ้าทีส่ลกัอย่างวจิติร และประดบัไวง้ดงาม 
108 ต้น จากนัน้น าท่านเขา้ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน Blue Mosque ทีม่าของชื่อสุเหร่าสนี ้าเงนิเป็นเพราะเขาใชก้ระเบือ้งสนี ้าเงนิในการตกแต่ง
ภายใน ซึง่ท าเป็นลายดอกไมต่้าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คารเ์นชัน่ ทวิลปิ เอกลกัษณ์เด่นอกีอย่างแต่อยู่ภายนอกคอื หอประกาศเชญิชวนเมื่อ
ถึงเวลาที่จะต้องท าพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ (ปัจจุบนั สุเหร่าสีน ้าเงิน อยู่ในช่วงของการปรบัปรุง 
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าชมภายในได้เป็นจดุเท่านัน้) 

น าท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้า
โบราณ มเีสาโอเบลสิค์ซึ่งเหลอืแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร 
แต่กระนัน้กย็งัสวยงามน่าดูมาก เพราะทัง้เสามงีานแกะสลกั
อนัมีความหมายและมีค่ายิ่ง ส่งท้ายกนัด้วยย่าน จตัุรสัทัก
ซิมสแควร ์Taksim Square ตัง้อยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu 
ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ เป็น
สถานที่ในการจดักจิกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ใน
การเฉลมิฉลองปีใหม่ หรอืการพบปะทางสงัคม มสีถานบนัเทงิ 
รา้นคา้ตกตกแต่งหลากหลายสไตล ์คาเฟต์นัง่ชลิด ์ชลิด ์เป็น
ถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม 
ส าหรบันักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ ไฮไลทท์ีส่ าคญัของ Taksim Square อกีอย่างหนึ่งกค็อื 
รถรางสีแดงแสด ทีว่ ิง่จากจตุัรสัทกัซมิไปตามถนนใกลก้นักบัสถานีทูเบล ซึง่เป็นสถานีรถไฟใต้ดนิ
ทีเ่ก่าแห่งหนึ่งในกรุงอสิตนับลู 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
พกัค้างคืน ท่ี Tryp by Wyndham Hotel 5 ดาว หรอืเทียบเท่า มาตรฐานตรุเคีย  

  



 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ล่องเรอืยอรช์ส่วนตวั ไปตามช่องแคบบอสฟอรสั Yacht Cruise Along the Bosphorus ซึง่เป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝัง่
มคีวามสวยงามมาก ช่องแคบนี้ท าหน้าทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างยุโรป และเอเชยี เชื่อมระหว่าง ทะเลด า The Black Sea เขา้กบั ทะเลมารม์า
ร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์ทัง้สองขา้งที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรสัที่เป็นจุด
ยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัยิง่ในการป้องกนัประเทศตุรกอีกีดว้ย เพราะมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่าน้ี 
จากนั ้นน าท่านเข้าชมความสวยงามของ พระราชวังโดลมาบาเช่ 
Dolmabahce Palace เป็นพระราชวงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเจรญิอย่าง
สูงสุดทัง้ทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลา
ก่อสรา้งทัง้สิน้ 12 ปี เป็นศลิปะผสมผสานของยุโรปและตะวนัออกที่ได้รบั
การตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่ค านึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทัง้สิ้น 
ภายนอกประกอบดว้ยสวนไมด้อกรายล้อมพระราชวงัซึง่อยู่เหนืออ่าวเลก็ 
ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรสั Bosphorus ภายในประกอบด้วยหอ้งหบัต่าง 
ๆ และฮาเรม็ ตกแต่งดว้ยโคมระยา้ บนัไดลกูกรงแกว้เจยีระไน และโคมไฟ
มหมึาหนกั 4.5 ตนั ไดเ้วลาพอสมควร น าท่าน ช้อปป้ิง ตลาดสไปซ ์มาร์
เกต็ Spice Market หรอืตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบั ชาหรอืกาแฟ รวมถงึ
ผลไมอ้บแหง้อนัเลื่องชื่อของตุรก ีอย่าง แอปปลคิอท หรอืจะเป็นถัว่พทิาชโิอ อนิทผาลมั ฯลฯ 

กลางวนั พิเศษ !!! รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Roof Top  Restaurant 

 เป็นร้านอาหารท่ีเหล่าบรรดาเหล่า Blogger และ Celebrity ทัง้หลายต่างกใ็ห้การยอมรบัว่า เป็นร้านอาหารท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในกรงุอิสตนับูล เน่ืองจากมีตึก Galata Tower เป็นฉากหลงั  หลงัจากทีไ่ดร้บัประทานอาหารกบัภตัตาคาร ทีม่วีวิทีส่วยสดสดงาม
แลว้ เราจะพาท่านไปยงัสถานทีท่ีก่ าลงัจะเป็น แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรงุอิสตนับูล และเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงทัง้หลาย ตลอดจน
นักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการถ่ายภาพ มรีา้นคา้มากมาย มสีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้แบรนดเ์นม ตลอดจนรา้นคาเฟต์น่ารกั ไปจนถงึหรูหราไฮโซ 
ตัง้เรยีงรายอยู่บรเิวณเลยีบชายฝัง่ช่องแคบบอสฟอรสั อสิระใหท้่านไดท้ าเลอืกตามสไตลข์องตนเอง จะชอ้ปป้ิง หรอืจะเลอืกนัง่คาเฟต์ จบิ
กาแฟ มองเพลนิตากบัทวิทศัน์รมิชายฝัง่ช่องแคบบอสฟอรสั บางครัง้อาจจะมเีรอืส าราญสดูหรูล าใหญ่มาจอดเทยีบทา่ใหท้่านไดถ่้ายภาพเป็น
ที่ระลกึ ทัง้หมดที่กล่าวมา สถานที่แห่งนี้คอื Galataport Istanbul อสิระให้ท่านได้ตวัตามสไตล์ของท่านใหจุ้ใจกนัไปเลยเป็นการส่งทา้ย
ก่อนทีจ่ะอ าลาประเทศตุรเคยี 

  วนัท่ี 7  กรงุอิสตนับลู – กรงุเทพมหานคร 



17.00 พรอ้มกนั ณ บรเิวณจุดนดัพบ น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 
20.55 ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ เตอรกิ์ช แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่TK 64 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 8.55 ชัว่โมง) 

10.10 เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

  วนัท่ี 8  กรงุเทพมหานคร 

END OF SERVICE 



  



  



 

 



 

                                        หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 

 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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