บริษัท ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม - ต้นฉบับของการนาเที่ยวครั้งละประเทศ
1091/153-4 ชั้ น 6 อาคารเอส กรุ๊ ป ศู นย์ การค้ าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสั น ราชเทวี กรุ งเทพ 10400

โทร.02 651-6900(อัตโนมัติ) มือถือ 088 578 6666 LINE Id 14092498 ใบอนุญาต 11/097
------------------------------------------------------------------------------(สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมาย เนื่องจากโปรแกรมของบริ ษทั ฯ ถูก “คัดลอก” จากหลายบริ ษทั ทัวร์ )

ตุรกีดลี ักซ์ ...สั มผัสเสน่ ห์แห่ งดินแดนสองฝั่งทวีป
บริ ษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ ทราเวล เอเยนซี่ จากัด มีความยินดีขอนาท่านผูม้ ีเกียรติเดินทางสู่ “ประเทศ
ตุรกี” ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปั ตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเซีย
ตุรกียงั ได้ชื่อว่าเป็ น “ดินแดนที่เหนือความคาดหมาย” เพราะเพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบาย
ตามแบบยุโรปแทบทุกประการ ไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม ร้านอาหาร หรื อแม้แต่พาหนะเดินทาง
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งละอันพันละน้อยอีกมากที่เหนื อความคาดหมายรอให้คุณไปค้นพบ รวมทั้ง
การช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง และ ชิมอาหารอร่ อยๆ มากมาย
ณ. บัดนี้ เราขอนาท่านเดินทางสู่ ตุรกี ดินแดนที่จะต้องไปเห็นให้ประจักษ์ดว้ ยตาตนเองว่า “เหนือ
ความคาดหมายอย่างไร ?”
จุดเด่ นของรายการ
1.เป็ นรายการทีอ่ อกแบบเพื่อท่องเทีย่ วอย่างเจาะลึก มีเวลาในการชมอย่างครบครัน ตามแบบฉบับ
ของการเทีย่ วของชาวยุโรป และเน้ นการบรรยายชม ไม่ ใช่ เพียงแค่ เดินผ่ านๆ
2.อาหารทีค่ ัดสรรเป็ นพิเศษ
โดยพยายามเน้ นอาหารประเภทปลา และ ของทะเลเป็ นหลัก
โดยเฉพาะเมื่อเดินทางมาถึงอิสตันบุล ซึ่งเป็ นแหล่ งของอาหารทะเลของตุรกี รวมทั้งอาหารไทยรสชาติ
ไทยๆอีกด้ วย
3.โรงแรมทุกแห่ งทีค่ ัดสรรเฉพาะ 5 ดาว แต่ ทเี่ ป็ นพิเศษก็คือ โรงแรม RITZ CARLTON ในอิสตัน
บุล ทีเ่ ราจะพักอยู่ทนี่ ี่ 2 คืนด้ วยกัน
4.การเดินทางตลอดทั้งทริป จะใช้ รถบัสขนาดใหญ่คันเดียว ตั้งแต่ ต้นจนจบ ซึ่งทาให้ สะดวกไม่
ต้ องเปลีย่ นรถอยู่เรื่ อยๆ และ การเดินทางในแต่ ละวันไม่ มากนัก ประมาณ 3 ชั่ วโมงเศษๆเท่ านั้น
5. ค่ าทัวร์ จะรวมค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ซึ่งรวมทั้งค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ เรียกว่ า บินไปกับเราโดย
ไม่ ต้องมีเงินติดตัวไปเลยแม้ แต่ เหรียญเดียว (หากไม่ ต้องการช้ อปปิ้ ง)
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กาหนดการเดินทาง

23 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

วันแรกของการเดินทาง
วันเสารที่ 23 มีนาคม 2562
กรุ งเทพฯ
20.00 น.
พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ROW U รหัส TK
(ใช้ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 10)
22.50 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 065 มุ่งตรงสู่ อิสตันบูล หรื อ กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล มหา
นครสองฝั่งทวีป (เอเซีย-ยุโรป) เมืองที่มีความงดงามในประวัติศาสตร์ โลกมานานหลาย
ศตวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคสมัยของอาณาจักรโรมันนั้น “อิสตันบูล” เคยเป็ นเมือง
หลวงของอาณาจักรโรมันทางภาคพื้นตะวันออกในนามของ “กรุ งคอนสแตนติโนเปิ ล”
คอนสแตนติโนเปิ ลคงความเป็ นเมืองคริ สต์อยูถ่ ึงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.1453 ก็ถูก
จักรพรรดิออตโตมัน (เมหะเมทที่ 2) บดขยี้ทาลายลง และเปลี่ยนชื่อ “คอนสแตนติโน
เปิ ล” มาเป็ น “อิสตันบูล” (ISTANBUL)
วันทีส่ องของการเดินทาง วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล-อิสเมียร์ -คูชาดาซึ
05.45 น.
ถึงอิสตันบูล
นาท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
07.00 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่
TK 2310 สู่ เมืองอิสเมียร์
(IZMIR) เมืองตากอากาศริ ม
ทะเลอีเจียน ซึ่งในสมัยโบราณ
กองทัพกรี กอันยิง่ ยงของอเล็ก
ซานเดอร์ มหาราชเคยขึ้นฝั่ง
ที่นี่
08.20 น.
ถึงเมืองอิสเมียร์ เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ เมืองคูชาดาซึ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร ณ เมืองคูชาดาซึ
บ่าย
นาชม เมืองเอฟพิซัส (CITY
OF EPHESUS) เมืองโบราณ
ที่มีการบารุ งรักษาไว้อย่างดี
ที่สุดเมืองหนึ่ง เราจะนาท่าน
เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่า ทีส่ องข้ างทาง
เต็มไปด้ วยซากสิ่ งก่อสร้ างใน
ยุค 2,000 ปี ทีแ่ ล้ว ไม่วา่ จะ
เป็ นโรงละครกลางแจ้ง
ที่
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19.00 น.

สามารถจุคนดูกว่า 30,000 คน ซึ่ งยังคงใช้งานจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ห้องอาบน้ าโรมัน
โบราณที่ยงั คงเหลือร่ องรอยของห้องอบไอน้ าให้เห็นอยู่
บ้านเศรษฐีสมัยก่อนที่ใช้
กระเบื้องหลากสี ปูพ้นื อย่างสวยงาม ห้องสมุดโบราณที่มีวธิ ี การเก็บรักษาหนังสื อไว้ได้
อย่างดี หลังจากนั้นชม บ้ านของพระแม่ มารี ซึ่ งเชื่อกันว่า พระแม่มารี เคยพานักอยูท่ ี่นี่ กับ
เซนต์ จอห์น หลังจากที่พระเยซู ถูกตรึ งกางเขนจนสิ้ นพระชนม์ จากนั้นนาท่านชิมขนมขบ
เคีย้ วทีเ่ ป็ นของพื้นเมือง และชิ มชาแอปเปิ้ ลทีม่ ีชื่อเสี ยงของตุรกี นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม
CHARISMA DELUXE ระดับ 5 ดาว
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม

วันทีส่ ามของการเดินทาง วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562
คูชาดาซึ - ปามุคคาเล่
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เช้า
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ าพุเกลือแร่ ร้อนไหลทะลุข้ ึนมาจาก
ใต้ดินแล้วผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรี ก ก่อนที่จะไหลลงไปสู่ หน้าผา ผล
จากการไหลของน้ าพุเกลือแร่ ร้อน
แห่งนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนี ยภาพ
ของน้ าตกสี ขาวราวหิมะเป็ นชั้นๆ
ขวางทางน้ าเป็ นทางยาวงดงาม
มาก
แวะชมแฟชัน่ โชว์ เครื่ องแต่งกาย
ที่ทาด้วยเครื่ องหนังคุณภาพดี
เทียบเท่าเครื่ องหนัง แบรนด์ เนม
ของยุโรป ที่โรงงานเครื่ องหนังแห่งนี้ผลิตเพื่อส่ งออกไปยังยุโรป ท่านสมาชิกจะมีโอกาส
ซื้ อชุดเครื่ องหนังที่ท่านชอบได้ในราคาที่ถูกกว่าซื้ อในยุโรปอย่างมาก
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางต่อไปยังปามุคคาเล ระหว่างทางแวะชิมนา้ ทับทิมคั้นสดๆ
ถึงปามุคคาเล่นาเข้าที่พกั โรงแรม DOGA THERMAL หรื อระดับเดียวกัน เชิ ญทุกท่ าน
สนุกสนานกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติเพื่อสุ ขภาพทีด่ ีของผิวพรรณ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ปามุคคาเล่ -อิสเมียร์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
(สาหรับท่ านทีส่ นใจจะมีประสบการณ์ ในการขึน้ บอลลูน สามารถติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ได้ )
08.00 น.
นาท่านชม เฮียราโปลิส (HIERAPOLIS) แหล่งโบราณสถานที่มีประวัติความเป็ นมาเก่าแก่
อีกแห่งหนึ่ง เฮียราโปลิส (HIERAPOLIS) สร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่บาบัดรักษาโรคในปี
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12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

190 ก่อน
คริ สตกาล
โดย “อู
เมเนสที่
2”
(EUMEN
ES II)
กษัตริ ยแ์ ห่งเพอร์ กามัน (PERGAMUN) ในยุคของกษัตริ ยอ์ ูเมเนสนั้น เมื่อเฮียราโปลิส
เจริ ญรุ่ งเรื องมาก ภายใต้การปกครองของอาณาจักรไบแซนไทน์ เป็ นชุมชนใหญ่ของ
ชาวยิว แต่ถูกรังควานโดยภัยธรรมชาติ
หลายครั้ง จนในที่สุด ปี ค.ศ.1334 (หรื อ
ประมาณ 656 ปี ที่แล้ว) เกิดภัย
แผ่นดินไหวอีกครั้ง ทาให้ผคู ้ นพากัน
อพยพออกจากพื้นที่น้ ีไปจนหมดสิ้ น
เหลือแต่เพียงซากปรักหักพังให้เราเห็นอยู่
จนถึงทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองอิสเมียร์ นาชมตลาดเมืองอิสเมียร ซึ่ งเป็ นเมืองท่าที่สาคัญริ มทะเลเมดิ
เตอร์ เรเนียนมาตั้งแต่ยคุ โรมัน นาท่านเดินชมตลาดเมืองอีสเมียร และ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า
พืน้ เมืองที่น่าสนใจ จากนั้นนาเข้าที่พกั โรงแรม SWISSOTEL หรื อระดับเดียวกัน ใน
อิสเมียร์ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
อีสเมียร์ - ชานัคคาเล่
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
08.00 น.
เดินทางเลียบชายฝั่งทะเลเอเจียน สู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มช่อง
แคบ ดาร์ดาแนลส์ (DARDANELLES) อันเป็ นช่องแคบอีกช่องแคบหนึ่งของตุรกี ถัดจาก
ช่องแคบบอสฟอรัส ในอดีตเป็ นสถานที่ที่เกิดประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของตุรกี กองทัพอัน
เกรี ยงไกรของจักรวรรดิออตโตมันได้มาข้ามแพที่นี่เพื่อบุกไปยังยุโรป ระหว่างทางนาท่าน
ชม เมืองโบราณเพอร์ กามั่ม (PERGAMUM) อันเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาลูกหนึ่ง
สภาพของบ้านเรื อนทัว่ ไปสร้างด้วยหิ นอ่อน ประกอบด้วยวิหารแห่งทราจัน และวิหาร
แห่งเอเธน่า พระราชวัง และอ่างเก็บน้ า อโครโปลิสเจริ ญสู งสุ ดในยุคของ กษัตริ ย ์ อู
เมเนสที่ 2 (EUMENES II) ประมาณ 197-159 ปี ก่อนคริ สตกาล พระองค์ทรงสร้างวิหาร
แห่งเทพซุ ส (ZEUS) โดยใช้วสั ดุหินอ่อนสวยงามและยังคงเหลือเป็ นมรดกตกทอดกันมา
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12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

จนถึงทุกวันนี้ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อ ทว่าถูกนักโบราณคดีชาวเยอรมันขโมย
ไปตั้งอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์เพอร์ กามัม่ ที่นครเบอร์ ลินตราบจนทุกวันนี้
รับประทานอาหารกลางวัน
ชม เมืองแอสเคลปเปี ยน (ASKLEPEION) สถานบาบัดรักษาผูป้ ่ วยทางจิตของชาวกรี ก
และโรมันในสมัยโบราณ ประกอบด้วย วิหารแห่ งเทพแอสคิวแลป บ่ออาบน้ าแร่
ธรรมชาติบุดว้ ยหิ นอ่อน หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองชานัคคาเล่ นาเข้าสู่ ที่พกั
โรงแรม KOLIN
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม

วันที่หกของการเดินทาง
วันพฤหัสฯที่ 28 มีนาคม 2562
ชานัคคาเล่ -ทรอย-เบอร์ ซ่า
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
เช้า
เดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองของชาวกรี กที่
มีชื่อเสี ยงอย่างมากมาตั้งแต่อดีตกาลเมื่อกว่า 3,000
ปี มาแล้วที่เรารู ้จกั กันดีจากบทกวีของมหากวี “โฮ
เมอร์ ” (HOMER) เรื่ อง “อีเลียต” (ILIAD) ที่
บรรยายสงครามทรอยครั้งนี้
(หรื อเรี ยกกันว่า
“สงครามโทรแจน”) นาชมเมืองทรอย ที่ต้ งั อยู่
ริ มทะเลที่สวยงาม หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง
เมืองเบอร์ ซ่า (BURSA) เมืองหลวงแห่งแรกของ
อาณาจักรออตโตมันบนอนาโตเลีย ก่อนที่จะย้ายไป
อยูท่ ี่ฝั่งยุโรปและย้ายไปอยูท่ ี่ “อิสตันบูล”
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ชม สุ เหร่ าใหญ่ (THE ULU CAMI) จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้ อของฝากราคาถูกจาก ตลาด
พื้นเมือง (บาซาร์ ) ซึ่ งเป็ นแหล่งรวมของสิ นค้าราคาถูกมากมาย อาทิ ผ้าไหมลวดลาย
พื้นเมืองตุรกี เพราะเบอร์ ซ่าเคยตั้งอยูบ่ นเส้นทางสายไหมในอดีต จึงมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่ องผ้าไหม จากนั้นเชิญชิ ม ลูกเกาลัดเชื่อม ซึ่ งมีแหล่งผลิตอยูท่ ี่นี่จึงมีรสชาติอร่ อยและ
ราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่ อ จากนั้นนาเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม SWISS CELIK PALAS เชิ ญทุก
ท่ าน ไม่ ว่าชายหรื อหญิง ทดลองการอาบนา้ แบบตุรกี ทีเ่ รี ยกว่ า เตอร์ กชิ บาธ
19.00 น.
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรม
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง วันยศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562
เบอร์ ซ่า-อิสตันบูล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล นาท่านข้ามสะพานบอสฟอรัส (THE BOSPHORUS) สู่ ฝั่งทวีป
ยุโรป
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12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นาชม สุ เหร่ าสี นา้ เงิน (THE BLUE
MOSQUE)
ซึ่ งชื่อนั้นมีที่มาจาก
กระเบื้องสี น้ าเงิน ที่ใช้ปูตลอดแนวฝา
ผนังด้านในสุ เหร่ าแห่งนี้ สร้างขึ้นบน
พื้นที่ซ่ ึ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นวังของ
จักรพรรดิไบแซนไทน์ โดยสุ ลต่าน
อาหเม็ตที่ 1 (ค.ศ.1603-1617) ในปี
ค.ศ.1609 ใช้เวลาสร้าง 7 ปี เต็ม เพื่อประชันขันแข่งกับ “แซนตา โซเฟี ย” จากนั้นชม แซน
ตา โซเฟี ย (SANCTA SOPHIA) โบสถ์ที่สร้างขึ้นโดย จักรพรรดิ “จัสติเนี่ยน”
(JUSTINIAN ค.ศ.527-565) เพื่อ
แสดงความอัจฉริ ยะของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า และแสดงพลานุภาพอันเกรี ยง
ไกรของจักรพรรดิโรมัน ชม อ่าง
เก็บนา้ ใต้ ดินเยเรบาตัน
(YEREBATAN CISTERN) หรื อ
บางครั้งเรี ยกว่า
วังใต้ดิน
(UNDERGROUND PALACE
เป็ นอ่างเก็บน้ าใต้ดินซึ่ งใหญ่ที่สุดในอิสตันบูล สร้างมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 6 ในรัชสมัย
ของจักรพรรดิจสั ติ ภายในประกอบด้วยเสา 336 ต้น จากนั้น นาท่านช้อปปิ้ งของฝากทาง
บ้าน
รับประทานอาหารค่า จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม RITZ CARLTON

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562
อิสตัลบูล
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
09.00 น.
ชมพระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) พระราชวังที่ประทับของสุ ลต่านมานาน
กว่า 3 ศตวรรษ สร้าง
โดย “จักรพรรดิเมห์
เม็ทผูพ้ ิชิต”
(MEHMET
THE
CONQUEROR)
หลังจากที่ยดึ ครอง
คอนสแตนติโนเปิ ลใน
ปี ค.ศ.1453 ได้ไม่นาน
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12.30 น.
บ่าย

20.00 น.

นัก และทรงประทับอยูท่ ี่นี่จนกระทัง่ สิ้ นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ.1481 สุ ลต่านองค์ต่อ ๆ มา ก็
ได้ถือธรรมเนียมประทับที่นี่กนั ตลอดมา จากนั้นนาชม ฮิปโปโดรม ฮิปโปโดรมคือ
สถานที่แข่งกีฬารถม้าศึกของชาวกรี กอย่างที่เราเห็นในหนังเรื่ องเบนเฮอร์ รถม้าที่ลงแข่งนั้น
ส่ งโดย “พรรคการเมืองสี เขียว” และ “พรรคการเมืองสี น้ าเงิน” กล่าวกันว่าผลแพ้ชนะ
ของการแข่งขันอาจหมายถึงการสู ญเสี ยอานาจของจักรพรรดิ ซึ่ งเป็ นผลต่อเนื่ องอันเกิด
จากความวุน่ วายของผลการแข่งขัน จนนาไปสู่ การปฏิวตั ิรัฐประหารในที่สุดเพราะฮิปโป
โดรมมีความสาคัญอย่างนี้นี่เอง ทั้งกรี กและออตโตมันจึงตกแต่งประดับประดาสถานที่น้ ี
ให้สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน
นาชมพระราชวังโดลมาบาชเช่
(DOLMABAHCE
PALACE)
สร้างโดยสุ ลต่านอับดุล
เมอจิท
(ABDUL MECIT) ในปี ค.ศ.1843
ใช้เวลา 12 ปี เพราะความที่สุลต่าน
เมอจิททรงเป็ นผูค้ ลัง่ ไคล้ยโุ รปอย่าง
ตกขอบ
ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ น
ศิลปวัฒนธรรม
การดารงชีวติ
ตลอดจนการทหาร ล้วนคัดลอกมาจากตะวันตกทั้งสิ้ น จากนั้นเชิ ญท่านอิสระกับการช็อป
ปิ้ งหาซื้ อของฝากทางบ้านที่ยา่ นการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ (GRAND BAZAAR) ซึ่งเป็ น
ตลาดเก่าแก่ที่สร้างในกลางคริ สตศตวรรษที่15 โดยสุ ลต่านเมห์เมตที่ 2 หลังจากที่พระองค์
ยึดครองกรุ งคอนสแตนติโนเปิ ลได้ โดยสร้างเป็ นไม้ท้ งั หลัง ต่อมาถูกไฟไหม้จึงได้
ซ่อมแซมและต่อเติมด้วยซี เมนต์ในปี ค.ศ.1894
รับประทานอาหารค่า จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม RITZ CARLTON

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562
อิสตัลบูล-กรุ งเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
09.00 น.
นาท่านเดินทางไปลงเรื อชมช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ่ งเป็ นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดา (THE
BLACK SEA) เข้ากับทะเลมาร์ มาร่ า (SEA OF MARMARA) ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 32
กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร
จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุ ดขอบของทวีป
ยุโรปและสุ ดขอบของทวีปเอเชียมาพบกัน
ที่นี่ทิวทัศน์สองข้างทางไม่วา่ จะเป็ น
พระราชวังโดลมาบาชเช่หรื อ บ้านเรื อน
ของบรรดาเศรษฐีริมฝั่งทั้งสองด้าน ล้วน
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12.30 น.
บ่าย

สวยงามแบบยุโรปตระการตาน่าดูท้ งั สิ้ น
รับประทานอาหารกลางวัน
เชิญท่านชมและเลือกซื้ อของฝากทาง
บ้านที่ตลาดเครื่ องเทศ หรื อที่เรี ยกว่า
ตลาดอียปิ ต์
(EGYPTIAN
MARKET)
จากนั้นเดินทางสู่
สนามบิน

วันทีส่ ิ บของการเดินทาง
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562
กรุ งเทพ
01.25 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TK 068 กลับสู่ ประเทศไทย
15.00 น.
ถึงกรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------อัตราค่ าบริการ ผูใ้ หญ่ท่านละ
75,500 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)

12,000 บาท
57,500 บาท (พักรวมกับผูป้ กครอง 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ท่านละ
(สาหรับท่ านทีต่ ้ องการบินชั้ นธุรกิจ กรุ ณาสอบถามราคาทีต่ ้ องเพิม่ ได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล-อิสเมียร์ / อิสตันบูล-กรุ งเทพฯ
สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ ชั้นธรรมดา
ค่าที่พกั โรงแรมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการจานวน 7 คืน
ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีสนามบินทั้งในและนอกประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
ค่ามัคคุเทศก์นาชมตลอดรายการ
ค่ าทิปทุกอย่ างตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ดเสื้ อผ้า
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินจากที่สายการบินกาหนดท่านละ 23 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
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โดย

กรุณาโอนเข้ าบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี
คุณเสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ
ธนาคาร กสิ กรไทย สาขาซอยจารุ รัตน์ ออมทรัพย์ เลขที่ 071-2-71003-9
หรื อ ธนาคารกรุ งเทพ สาขา อาคารวานิช ออมทรัพย์ เลขที่ 220-0-48394-5
หรื อ ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะแพลทินมั่ ฯออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-11915-9
หรื อ ธนาคารนครธนชาต สาขาสานักเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 777-2-84182-3
เมื่อโอนเรียบร้ อยแล้ว กรุ ณาส่ งใบโอนเงิน พร้ อมทั้งเขียนชื่ อผู้โอน + เบอร์ ติดต่ อ + และวันทีอ่ อก
เดินทาง และหน้ าพาสปอร์ ตมาที่ บริษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ เพื่อทางบริษทั ฯ จะได้ เก็บไว้ เป็ น
หลักฐานต่ อไป
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