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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป  ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร.02 651-6900(อตัโนมติั) มือถือ 088 578 6666  LINE Id 14092498  ใบอนุญาต 11/097 
------------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

ตุรกดีลีักซ์...สัมผสัเสน่ห์แห่งดนิแดนสองฝ่ังทวปี 
  

 บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดั มีความยนิดีขอน าท่านผูมี้เกียรติเดินทางสู่ “ประเทศ
ตุรก”ี  ดินแดนท่ีอุดมไปดว้ยความงดงามทางสถาปัตยกรรม  ท่ีผสมผสานกนัระหวา่งยุโรปและเอเซีย   
 ตุรกียงัไดช่ื้อวา่เป็น “ดินแดนท่ีเหนือความคาดหมาย”  เพราะเพียบพร้อมดว้ยความสะดวกสบาย
ตามแบบยโุรปแทบทุกประการ ไม่วา่จะเป็นโรงแรม  ร้านอาหาร  หรือแมแ้ต่พาหนะเดินทาง  
 นอกจากน้ี   ยงัมีส่ิงละอนัพนัละนอ้ยอีกมากท่ีเหนือความคาดหมายรอใหคุ้ณไปคน้พบ   รวมทั้ง
การชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง  และ ชิมอาหารอร่อยๆ มากมาย     
 ณ. บดัน้ี เราขอน าท่านเดินทางสู่ ตุรกี  ดินแดนท่ีจะตอ้งไปเห็นใหป้ระจกัษด์ว้ยตาตนเองวา่ “เหนือ
ความคาดหมายอยา่งไร ?”  
 จุดเด่นของรายการ  
 1.เป็นรายการทีอ่อกแบบเพ่ือท่องเทีย่วอย่างเจาะลกึ  มีเวลาในการชมอย่างครบครัน  ตามแบบฉบับ
ของการเทีย่วของชาวยุโรป  และเน้นการบรรยายชม  ไม่ใช่เพยีงแค่เดินผ่านๆ   
 2.อาหารทีค่ัดสรรเป็นพเิศษ  โดยพยายามเน้นอาหารประเภทปลา และ ของทะเลเป็นหลกั 
โดยเฉพาะเม่ือเดินทางมาถึงอสิตันบุล  ซ่ึงเป็นแหล่งของอาหารทะเลของตุรก ี  รวมทั้งอาหารไทยรสชาติ
ไทยๆอกีด้วย   
 3.โรงแรมทุกแห่งทีค่ัดสรรเฉพาะ 5 ดาว  แต่ทีเ่ป็นพเิศษก็คือ  โรงแรม RITZ CARLTON ในอสิตัน
บุล ทีเ่ราจะพกัอยู่ทีน่ี่ 2 คืนด้วยกนั  
 4.การเดินทางตลอดทั้งทริป  จะใช้รถบัสขนาดใหญ่คันเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบ  ซ่ึงท าให้สะดวกไม่
ต้องเปลีย่นรถอยู่เร่ือยๆ   และ การเดินทางในแต่ละวนัไม่มากนัก  ประมาณ 3 ช่ัวโมงเศษๆเท่าน้ัน  
 5. ค่าทวัร์จะรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  ซ่ึงรวมทั้งค่าทปิไกด์ และ  คนขับรถ   เรียกว่า  บินไปกบัเราโดย
ไม่ต้องมีเงินติดตัวไปเลยแม้แต่เหรียญเดียว (หากไม่ต้องการช้อปป้ิง)   
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ก าหนดการเดินทาง 23 มีนาคม  - 1 เมษายน 2562  
 

วนัแรกของการเดินทาง วนัเสารที ่23 มีนาคม 2562  กรุงเทพฯ 
20.00 น. พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  ROW U รหสั TK 

(ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 10) 
22.50 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TK 065 มุ่งตรงสู่ อสิตันบูล หรือ กรุงคอนสแตนติโนเปิล มหา

นครสองฝ่ังทวปี (เอเซีย-ยโุรป) เมืองท่ีมีความงดงามในประวติัศาสตร์โลกมานานหลาย
ศตวรรษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุสมยัของอาณาจกัรโรมนันั้น “อิสตนับูล” เคยเป็นเมือง
หลวงของอาณาจกัรโรมนัทางภาคพื้นตะวนัออกในนามของ “กรุงคอนสแตนติโนเปิล”   
คอนสแตนติโนเปิลคงความเป็นเมืองคริสตอ์ยูถึ่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ.1453   ก็ถูก
จกัรพรรดิออตโตมนั (เมหะเมทท่ี 2) บดขยี้ท  าลายลง  และเปล่ียนช่ือ “คอนสแตนติโน
เปิล”  มาเป็น  “อิสตนับูล” (ISTANBUL)  

 

วนัทีส่องของการเดินทาง วนัอาทติย์ที ่24 มีนาคม 2562   กรุงเทพฯ-อสิตันบูล-อสิเมียร์-คูชาดาซึ 
05.45 น. ถึงอิสตนับูล  น าท่านผา่น

ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง  
07.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี 

TK 2310 สู่ เมืองอสิเมียร์ 
(IZMIR)  เมืองตากอากาศริม
ทะเลอีเจียน ซ่ึงในสมยัโบราณ
กองทพักรีกอนัยิง่ยงของอเล็ก
ซานเดอร์มหาราชเคยข้ึนฝ่ัง
ท่ีน่ี  

08.20 น. ถึงเมืองอิสเมียร์   เดินทางต่อโดยรถโคช้สู่ เมืองคูชาดาซึ  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร ณ เมืองคูชาดาซึ 
บ่าย น าชม เมืองเอฟพซัิส (CITY 

OF EPHESUS)   เมืองโบราณ
ท่ีมีการบ ารุงรักษาไวอ้ยา่งดี
ท่ีสุดเมืองหน่ึง  เราจะน าท่าน
เดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจ
กลางเมืองเก่า  ทีส่องข้างทาง
เต็มไปด้วยซากส่ิงก่อสร้างใน
ยุค 2,000 ปีทีแ่ล้ว  ไม่วา่จะ
เป็นโรงละครกลางแจง้  ท่ี
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สามารถจุคนดูกวา่ 30,000 คน  ซ่ึงยงัคงใชง้านจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  หอ้งอาบน ้าโรมนั
โบราณท่ียงัคงเหลือร่องรอยของหอ้งอบไอน ้าใหเ้ห็นอยู ่  บา้นเศรษฐีสมยัก่อนท่ีใช้
กระเบ้ืองหลากสีปูพื้นอยา่งสวยงาม  ห้องสมุดโบราณท่ีมีวธีิการเก็บรักษาหนงัสือไวไ้ด้
อยา่งดี  หลงัจากนั้นชม บ้านของพระแม่มารี  ซ่ึงเช่ือกนัวา่  พระแม่มารีเคยพ านกัอยูท่ี่น่ี กบั
เซนต ์จอห์น หลงัจากท่ีพระเยซูถูกตรึงกางเขนจนส้ินพระชนม ์ จากน้ันน าท่านชิมขนมขบ
เคีย้วทีเ่ป็นของพื้นเมือง  และชิมชาแอปเป้ิลทีม่ีช่ือเสียงของตุรก ี    น าท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม 
CHARISMA DELUXE  ระดับ 5 ดาว  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง วนัจันทร์ที ่25 มีนาคม 2562   คูชาดาซึ - ปามุคคาเล่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองท่ีมีน ้ าพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุข้ึนมาจาก

ใตดิ้นแลว้ผา่นซากปรักหกัพงัของเมืองเก่าแก่สมยักรีก  ก่อนท่ีจะไหลลงไปสู่หนา้ผา  ผล
จากการไหลของน ้าพุเกลือแร่ร้อน
แห่งน้ี  ไดก่้อใหเ้กิดทศันียภาพ
ของน ้าตกสีขาวราวหิมะเป็นชั้นๆ 
ขวางทางน ้าเป็นทางยาวงดงาม
มาก   

 แวะชมแฟชัน่โชว ์ เคร่ืองแต่งกาย
ท่ีท าดว้ยเคร่ืองหนงัคุณภาพดี      
เทียบเท่าเคร่ืองหนงั แบรนด์ เนม 
ของยโุรป  ท่ีโรงงานเคร่ืองหนงัแห่งน้ีผลิตเพื่อส่งออกไปยงัยโุรป  ท่านสมาชิกจะมีโอกาส
ซ้ือชุดเคร่ืองหนงัท่ีท่านชอบไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ซ้ือในยโุรปอยา่งมาก    

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางต่อไปยงัปามุคคาเล  ระหว่างทางแวะชิมน า้ทบัทมิคั้นสดๆ    

ถึงปามุคคาเล่น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม DOGA THERMAL หรือระดบัเดียวกนั  เชิญทุกท่าน
สนุกสนานกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพทีด่ีของผิวพรรณ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง วนัองัคารที ่26 มีนาคม 2562   ปามุคคาเล่-อสิเมียร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
 (ส าหรับท่านทีส่นใจจะมีประสบการณ์ในการขึน้บอลลูน สามารถติดต่อหัวหน้าทวัร์ได้) 
08.00 น. น าท่านชม เฮียราโปลสิ (HIERAPOLIS) แหล่งโบราณสถานท่ีมีประวติัความเป็นมาเก่าแก่

อีกแห่งหน่ึง  เฮียราโปลิส (HIERAPOLIS) สร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีบ าบดัรักษาโรคในปี 
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190 ก่อน
คริสตกาล  
โดย “อู
เมเนสท่ี 
2” 
(EUMEN
ES II) 
กษตัริยแ์ห่งเพอร์กามนั (PERGAMUN) ในยคุของกษตัริยอู์เมเนสนั้น  เม่ือเฮียราโปลิส
เจริญรุ่งเรืองมาก  ภายใตก้ารปกครองของอาณาจกัรไบแซนไทน์  เป็นชุมชนใหญ่ของ
ชาวยวิ  แต่ถูกรังควานโดยภยัธรรมชาติ
หลายคร้ัง  จนในท่ีสุด ปี ค.ศ.1334 (หรือ
ประมาณ 656 ปีท่ีแลว้) เกิดภยั
แผน่ดินไหวอีกคร้ัง  ท าใหผู้ค้นพากนั
อพยพออกจากพื้นท่ีน้ีไปจนหมดส้ิน
เหลือแต่เพียงซากปรักหกัพงัใหเ้ราเห็นอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี   

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองอสิเมียร์   น าชมตลาดเมืองอิสเมียร  ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัริมทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนมาตั้งแต่ยคุโรมนั  น าท่านเดินชมตลาดเมืองอสีเมียร  และ ช้อปป้ิงสินค้า
พืน้เมืองที่น่าสนใจ    จากนั้นน าเขา้ท่ีพกัโรงแรม  SWISSOTEL  หรือระดบัเดียวกนั ใน
อิสเมียร์  จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม  
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง วนัพุธที ่27 มีนาคม 2562   อสีเมียร์ - ชานัคคาเล่ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. เดินทางเลียบชายฝ่ังทะเลเอเจียน  สู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE)  ซ่ึงตั้งอยูริ่มช่อง

แคบ ดาร์ดาแนลส์ (DARDANELLES)  อนัเป็นช่องแคบอีกช่องแคบหน่ึงของตุรกี  ถดัจาก
ช่องแคบบอสฟอรัส  ในอดีตเป็นสถานท่ีท่ีเกิดประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของตุรกี  กองทพัอนั
เกรียงไกรของจกัรวรรดิออตโตมนัไดม้าขา้มแพท่ีน่ีเพื่อบุกไปยงัยโุรป  ระหว่างทางน าท่าน
ชม เมืองโบราณเพอร์กามั่ม  (PERGAMUM)  อนัเป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาลูกหน่ึง  
สภาพของบา้นเรือนทัว่ไปสร้างดว้ยหินอ่อน  ประกอบดว้ยวหิารแห่งทราจนั  และวหิาร
แห่งเอเธน่า  พระราชวงั  และอ่างเก็บน ้า  อโครโปลิสเจริญสูงสุดในยคุของ กษตัริย ์ อู
เมเนสท่ี 2 (EUMENES II)  ประมาณ 197-159 ปีก่อนคริสตกาล   พระองคท์รงสร้างวิหาร
แห่งเทพซุส (ZEUS)  โดยใชว้สัดุหินอ่อนสวยงามและยงัคงเหลือเป็นมรดกตกทอดกนัมา
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จนถึงทุกวนัน้ีในสภาพท่ีสมบูรณ์อยา่งไม่น่าเช่ือ  ทวา่ถูกนกัโบราณคดีชาวเยอรมนัขโมย
ไปตั้งอยูท่ี่พิพิธภณัฑเ์พอร์กามัม่ท่ีนครเบอร์ลินตราบจนทุกวนัน้ี  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย ชม เมืองแอสเคลปเปียน (ASKLEPEION)  สถานบ าบดัรักษาผูป่้วยทางจิตของชาวกรีก

และโรมนัในสมยัโบราณ  ประกอบดว้ย  วิหารแห่งเทพแอสคิวแลป  บ่ออาบน ้าแร่
ธรรมชาติบุดว้ยหินอ่อน   หลงัจากนั้นเดินทางต่อไปยงั เมืองชานัคคาเล่  น าเขา้สู่ท่ีพกั   
โรงแรม KOLIN    

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม  
 

วนัที่หกของการเดินทาง  วนัพฤหัสฯที ่28 มีนาคม 2562     ชานัคคาเล่-ทรอย-เบอร์ซ่า 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
เชา้ เดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) เมืองของชาวกรีกท่ี

มีช่ือเสียงอยา่งมากมาตั้งแต่อดีตกาลเม่ือกวา่ 3,000 
ปีมาแลว้ท่ีเรารู้จกักนัดีจากบทกวขีองมหากว ี “โฮ
เมอร์” (HOMER)     เร่ือง  “อีเลียต” (ILIAD)  ท่ี
บรรยายสงครามทรอยคร้ังน้ี  (หรือเรียกกนัวา่ 
“สงครามโทรแจน”)    น าชมเมืองทรอย  ท่ีตั้งอยู่
ริมทะเลท่ีสวยงาม   หลงัจากนั้นเดินทางต่อไปยงั 
เมืองเบอร์ซ่า (BURSA) เมืองหลวงแห่งแรกของ
อาณาจกัรออตโตมนับนอนาโตเลีย  ก่อนท่ีจะยา้ยไป
อยูท่ี่ฝ่ังยโุรปและยา้ยไปอยูท่ี่ “อิสตนับูล”  

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย ชม สุเหร่าใหญ่ (THE ULU CAMI)  จากนั้นเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากราคาถูกจาก ตลาด

พื้นเมือง (บาซาร์) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของสินคา้ราคาถูกมากมาย  อาทิ  ผา้ไหมลวดลาย
พื้นเมืองตุรกี  เพราะเบอร์ซ่าเคยตั้งอยูบ่นเส้นทางสายไหมในอดีต  จึงมีความเช่ียวชาญใน
เร่ืองผา้ไหม  จากนั้นเชิญชิม ลูกเกาลดัเช่ือม ซ่ึงมีแหล่งผลิตอยูท่ี่น่ีจึงมีรสชาติอร่อยและ
ราคาถูกอยา่งไม่น่าเช่ือ   จากนั้นน าเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SWISS CELIK PALAS เชิญทุก
ท่าน  ไม่ว่าชายหรือหญงิ ทดลองการอาบน า้แบบตุรก ี ทีเ่รียกว่า  เตอร์กชิ บาธ   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง วนัยศุกร์ที ่29 มีนาคม 2562   เบอร์ซ่า-อสิตันบูล 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ อสิตันบูล  น าท่านขา้มสะพานบอสฟอรัส  (THE BOSPHORUS)  สู่ฝ่ังทวปี

ยโุรป  
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าชม สุเหร่าสีน า้เงิน (THE BLUE  

MOSQUE)  ซ่ึงช่ือนั้นมีท่ีมาจาก
กระเบ้ืองสีน ้าเงิน  ท่ีใชปู้ตลอดแนวฝา
ผนงัดา้นในสุเหร่าแห่งน้ี  สร้างข้ึนบน
พื้นท่ีซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นวงัของ
จกัรพรรดิไบแซนไทน์  โดยสุลต่าน
อาหเม็ตท่ี 1 (ค.ศ.1603-1617) ในปี 
ค.ศ.1609  ใชเ้วลาสร้าง 7 ปีเตม็ เพื่อประชนัขนัแข่งกบั “แซนตา โซเฟีย”  จากนั้นชม แซน
ตา โซเฟีย (SANCTA SOPHIA)  โบสถท่ี์สร้างข้ึนโดย จกัรพรรดิ “จสัติเน่ียน” 
(JUSTINIAN ค.ศ.527-565) เพื่อ
แสดงความอจัฉริยะของพระผูเ้ป็น
เจา้ และแสดงพลานุภาพอนัเกรียง
ไกรของจกัรพรรดิโรมนั   ชม อ่าง
เกบ็น า้ใต้ดินเยเรบาตัน 
(YEREBATAN CISTERN) หรือ
บางคร้ังเรียกวา่ วงัใตดิ้น 
(UNDERGROUND PALACE  
เป็นอ่างเก็บน ้าใตดิ้นซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในอิสตนับูล สร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ในรัชสมยั
ของจกัรพรรดิจสัติ  ภายในประกอบดว้ยเสา 336 ตน้  จากนั้น  น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากทาง
บา้น     

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า   จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RITZ CARLTON   
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง วนัเสาร์ที ่30 มีนาคม 2562   อสิตัลบูล  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม  
09.00 น. ชมพระราชวงัทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE) พระราชวงัท่ีประทบัของสุลต่านมานาน

กวา่ 3 ศตวรรษ  สร้าง
โดย “จกัรพรรดิเมห์
เมท็ผูพ้ิชิต” 
(MEHMET THE 
CONQUEROR) 
หลงัจากท่ียดึครอง
คอนสแตนติโนเปิลใน
ปี ค.ศ.1453 ไดไ้ม่นาน
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นกั  และทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนกระทัง่ส้ินพระชนมเ์ม่ือปีค.ศ.1481  สุลต่านองคต่์อ ๆ มา  ก็
ไดถื้อธรรมเนียมประทบัท่ีน่ีกนัตลอดมา   จากนั้นน าชม ฮิปโปโดรม  ฮิปโปโดรมคือ
สถานท่ีแข่งกีฬารถมา้ศึกของชาวกรีกอยา่งท่ีเราเห็นในหนงัเร่ืองเบนเฮอร์รถมา้ท่ีลงแข่งนั้น
ส่งโดย “พรรคการเมืองสีเขียว” และ “พรรคการเมืองสีน ้าเงิน” กล่าวกนัวา่ผลแพช้นะ
ของการแข่งขนัอาจหมายถึงการสูญเสียอ านาจของจกัรพรรดิ  ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองอนัเกิด
จากความวุน่วายของผลการแข่งขนั  จนน าไปสู่การปฏิวติัรัฐประหารในท่ีสุดเพราะฮิปโป
โดรมมีความส าคญัอยา่งน้ีน่ีเอง  ทั้งกรีกและออตโตมนัจึงตกแต่งประดบัประดาสถานท่ีน้ี
ใหส้วยงาม    

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าชมพระราชวงัโดลมาบาชเช่ 

(DOLMABAHCE PALACE)  
สร้างโดยสุลต่านอบัดุล เมอจิท 
(ABDUL MECIT) ในปี ค.ศ.1843 
ใชเ้วลา 12 ปี เพราะความท่ีสุลต่าน
เมอจิททรงเป็นผูค้ลัง่ไคลย้โุรปอยา่ง
ตกขอบ  ดงันั้นไม่วา่จะเป็น
ศิลปวฒันธรรม  การด ารงชีวติ  
ตลอดจนการทหาร  ลว้นคดัลอกมาจากตะวนัตกทั้งส้ิน  จากนั้นเชิญท่านอิสระกบัการช็อป
ป้ิงหาซ้ือของฝากทางบา้นท่ียา่นการคา้ช่ือดงั แกรนด์บาซาร์ (GRAND  BAZAAR)  ซ่ึงเป็น
ตลาดเก่าแก่ท่ีสร้างในกลางคริสตศตวรรษท่ี15  โดยสุลต่านเมห์เมตท่ี 2  หลงัจากท่ีพระองค์
ยดึครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลได ้  โดยสร้างเป็นไมท้ั้งหลงั  ต่อมาถูกไฟไหมจึ้งได้
ซ่อมแซมและต่อเติมดว้ยซีเมนตใ์นปี ค.ศ.1894   

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า  จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  RITZ CARLTON   
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง วนัอาทติย์ที ่31 มีนาคม 2562   อสิตัลบูล-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางไปลงเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ซ่ึงเป็นช่องแคบท่ีเช่ือมทะเลด า (THE 

BLACK SEA) เขา้กบัทะเลมาร์มาร่า (SEA OF MARMARA)  ความยาวทั้งส้ินประมาณ 32 
กิโลเมตร  ความกวา้งตั้งแต่ 500 เมตร  
จนถึง 3 กิโลเมตร  ถือวา่สุดขอบของทวปี
ยโุรปและสุดขอบของทวปีเอเชียมาพบกนั
ท่ีน่ีทิวทศัน์สองขา้งทางไม่วา่จะเป็น
พระราชวงัโดลมาบาชเช่หรือ บา้นเรือน
ของบรรดาเศรษฐีริมฝ่ังทั้งสองดา้น  ลว้น
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สวยงามแบบยโุรปตระการตาน่าดูทั้งส้ิน   
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เชิญท่านชมและเลือกซ้ือของฝากทาง

บา้นท่ีตลาดเคร่ืองเทศ หรือท่ีเรียกวา่
ตลาดอยีปิต์ (EGYPTIAN 
MARKET)  จากนั้นเดินทางสู่
สนามบิน  

 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง วนัจันทร์ที ่1 เมษายน 2562  กรุงเทพ 
01.25 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TK 068  กลบัสู่ประเทศไทย  
15.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

---------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ 75,500 บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 12,000 บาท  
 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ 57,500 บาท (พกัรวมกบัผูป้กครอง 2 ท่าน) 
 (ส าหรับท่านทีต้่องการบินช้ันธุรกจิ  กรุณาสอบถามราคาทีต้่องเพิม่ได้จากเจ้าหน้าที)่ 
 

อตัรานีร้วม  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อิสตนับูล-อิสเมียร์ / อิสตนับูล-กรุงเทพฯ  โดย 
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  ชั้นธรรมดา  

 ค่าท่ีพกัโรงแรมต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการจ านวน 7 คืน  
 ค่าอาหารอยา่งดีทุกม้ือตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในและนอกประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท   
 ค่ามคัคุเทศกน์ าชมตลอดรายการ  
 ค่าทปิทุกอย่างตลอดการเดินทาง  
 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 23 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
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กรุณาโอนเข้าบัญชีดังนี้ ช่ือบญัชี คุณเสรษฐวทิย ์ ชีรวนิิจ 
 ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาซอยจารุรัตน์ ออมทรัพย ์ เลขท่ี  071-2-71003-9 
หรือ ธนาคารกรุงเทพ    สาขา อาคารวานิช   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  220-0-48394-5 
หรือ ธนาคารทหารไทย   สาขา เดอะแพลทินัม่ ฯออมทรัพย ์ เลขท่ี  210-2-11915-9 

หรือ ธนาคารนครธนชาต  สาขาส านกัเพชรบุรี   ออมทรัพย ์ เลขท่ี  777-2-84182-3 
 

เม่ือโอนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงิน พร้อมทั้งเขยีนช่ือผู้โอน + เบอร์ติดต่อ + และวนัทีอ่อก
เดินทาง และหน้าพาสปอร์ตมาที ่บริษทั ไวท์ เอเลแฟนท์ เพ่ือทางบริษทัฯ จะได้เกบ็ไว้เป็น

หลกัฐานต่อไป 


