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วันแรก   กรุงเทพ • ตุรกี • อิสตันบูล      (-/-/-)  

เที่ยวบินที่ TK65 

18.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

21.45 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK65 

** ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ช่ัวโมง+** 

เที่ยวบินที่ TK69 

20.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุววรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เคาท์เตอร์ U ประตู 9 

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรก ีเมืองอิสตนับูลโดยเที่ยวบินที่ TK69 
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วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล • บลูมอสก์ Blue Mosque • อุโมงค์เกบ็น ้าใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอา

เหม็ด • ฮิปโปโดรม • ฮายาโซเฟีย • พระราชวงัทอปกาปึ • สไปซ์มาร์เก็ต  (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

04.10/05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อย
แลว้พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ (เวลาท้องถิ่นที่ตุรกีช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

ออกเดินสู่ เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยูบ่ริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซ่ึงท าให้
อิสตนับูลเป็นเมืองส าคญัเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยูใ่น 2 ทวีป คือ ทวีปยโุรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส
ฟอรัส) และทวปีเอเชีย (ฝ่ังอานาโตเลีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” (Blue Mosque) สุเหร่าสีน ้าเงนิ สถานที่ทีไ่ม่ควร

พลาดเม่ือเดินทางมาเยอืนเมืองอิสตนับูล มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่สุเหร่าสุลต่านอาห์เมตที่ 1 (Sultan 
ahmet I) เป็นสุเหร่าที่มีแรงบนัดาลใจมาจากการสร้างที่ตอ้งการเอาชนะและตอ้งการใหมี้ขนาดใหญ่กวา่
วหิารเซนตโ์ซเฟียในสมยันั้น ซ่ึง วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกในยุคกลาง สุเหร่าแห่งน้ีประดบัดว้ยกระเบื้องอซันิค บนก าแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใสลายดอกไมต่้างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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เช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน่ ฯลฯ โดยหนัหนา้เขา้วหิารเซนตโ์ซเฟียเพือ่ประชนัความงามกนัคนละฝ่ัง ถา้มอง 
จากดา้นนอกวหิารจะมองเห็นหอสวดมนต ์6หอ ซ่ึงปกติมสัยดิจะมีหอสวดมนตเ์พยีง 1 หรือ 2 หอ แต่มสัยดิ 
แห่งน้ีมี หอมินาเร็ตทั้ง 6หอ ตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง 260 บาน สลบัดว้ยกระจกสีอนัน่าวจิิตร มีพื้นที่ใหล้ะหมาด 
กวา้งขวา้ง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบดว้ย โรงเรียนสอนศาสนา โรงพยาบาล ที่พกัส าหรับขบวนคาราวาน  
โรงครัวตม้น ้ า ปัจจุบนัเปิดใหเ้ขา้ไปท าละหมาด 24 ชัว่โมง  

จากน้ัน ชมอุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) อุโมงค์เก็บน ้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตนับูล 
สามารถเก็บน ้ าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศกเ์มตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษที่ 6 ภายในอุโมงคมี์เสากรีกตน้
สูงใหญ่ตั้งแต่ค  ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ตน้ ใชเ้ก็บน ้ าเอาไวอุ้ปโภคบริโภคภายในวงั โดยล าเลียงน ้ ามาจาก
ทะเลด า ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านเเลว้ เป็นเพยีงที่ท่องเที่ยวอยา่งเดียวเท่านั้น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรือที่มีช่ือเรียกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม 

(Hippodrome) ซ่ึงยา่นแห่งน้ีแต่เดิมเป็นจุดศูนยก์ลางของเมืองในยคุไบแซนไทน์และใชเ้ป็นลานกวา้ง
ส าหรับแข่งกีฬาขบัรถมา้ แต่ในปัจจุบนัเหลือเพยีงร่องรอยจากอดีตที่มีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ตน้ คือ 
เสาโอเบลิสก์แห่งกษตัริยเ์ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk) เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมฐานกวา้งแลว้ค่อย ๆ 
เรียวยาวขึ้นไปเป็นยอดแหลมส่วนเสาโบราณตน้ที่ 2 เรียกกนัทัว่ไปวา่ เสางู (Bronze Serpentine Column) 
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เป็นเสาบรอนซ์ที่แกะลวดลายเป็นรูปงู 3 ตวัพนัเก่ียวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็นเสาแบบกรีกที่
เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยูใ่นอิสตนับูล และเสาตน้ที่ 3 มีช่ือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิมเป็นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครูเสดไดถู้กศตัรหลอมเอาบรอนซ์
ออกไปจนเหลือเพยีงแค่เสาปูนเท่านั้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ฮายาโซเฟีย  (Hagia Sophia) เดิมเคยเป็นโบสถข์องคริสตศ์าสนา ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นสุเหร่า ปัจจุบนัเป็น
พพิธิภณัฑ ์ตั้งอยูท่ี่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี ถือเป็นส่ิงก่อสร้างที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงและมกัถูกจดัให้
อยูใ่นรายการส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุกลางฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกมานาน 
เกือบพนัปี จนกระทัง่อาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520ส่ิงก่อสร้างที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัถูกสร้าง
ให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 โดยจกัรพรรดิจสัติเนียนแห่งจกัรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็น
โบสถห์ลงัที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกนัน้ี (โบสถส์องหลงัแรกถูกท าลายในระหวา่งการจลาจล)  
โบสถ์น้ีเป็นศูนยก์ลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปีในปี 1453 หลังจากที่
จกัรวรรดิออตโตมนัพิชิตจกัรวรรดิไบแซนไทน์ สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็น
สุเหร่า เช่นยา้ยระฆงั แท่นบูชา รูปป้ันต่าง ๆ ออก และสร้างสญัลกัษณ์ทางอิสลาม  
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บ่าย ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อันเป็นพระราชวงัที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 

ศตวรรษ สร้างโดย 'จักรพรรดิเมห์เม็ตผู ้พิชิต '(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดีตพระราชวัง
ทอปกาปึเคยเป็นสถานที่ฝึกขนุนางทหารรับใชข้องสุลต่านชาวตุรกี ซ่ึงคดัเลือกเด็ก ๆ คริสเตียน(พวกนอก
ศาสนา)มาสอนให้เป็นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเม่ือขุนทหารเหล่าน้ีออกมารับราชการเป็น
ใหญ่เป็นโตในวงัก็กลายเป็นหอกขา้งแคร่ และในบางยคุก็ร่วมก่อการปฏิวติัรัฐประหารเลยดว้ยซ ้ า ใน
ที่สุดสุลต่าน 'มาห์มุทที่ 3' ก็ตดัสินใจยบุระบบขุนนางทหารรับใชซ่ึ้งยนืยงมากว่า 350 ปีน้ีลง และปฏิรูป
ระบบการจดัการทหารในประเทศเสียใหม่ โดยการน าการจดัทพัแบบยุโรปมาใช้ ปัจจุบันพระราชวัง
ทอปกาปึกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล ้าค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริช
ทองประดับมรกต เคร่ืองลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเคร่ืองทรงของสุลต่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน ชอปป้ิง ณ สไปซ์มาเก็ตเป็นตลาดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง 350 กว่าปีสินคา้ที่ขายอันดบัหน่ึง ได้แก่

เคร่ืองเทศ ตามช่ือของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไมว้างเรียงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุ

เคร่ืองเทศกล่ินต่างๆ เช่นเคร่ืองเทศส าหรับหมกัเน้ือ ตม้น ้ าซุป หรือ แมแ้ต่อบเชยหรือซีเนมอนที่ใชผ้สม
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กับเคร่ืองด่ืมนอกจากเคร่ืองเทศแลว้ยงัมีสินคา้ประเภทถั่ว ชาผลไม้ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งน ้ าผึ้ งแท ้

น ้ ามนัหอมระเหย ที่นกัท่องเที่ยวนิยมซ้ือติดไมติ้ดมือไปเป็นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท ์ขนมหวานเตอร์

กิชตน้ต ารับแท้ๆ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก LIONEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรก ี

วันที่สาม อิสตันบูล • สนามบินโดเดโมโดโว่ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย  

หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino • สถานีรถไฟใต้ดิน Metro • ช้อปป้ิงถนนอารบัต 
ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 

04.00 น. บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX จากน้ันออกเดินทางสู่สนามบินอสิตันบูล 

07.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 413  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 50 นาที + ** 

10.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่น า
ท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหน่ึง ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทั้ง
เก่าและใหม่มีโบสถซ่ึ์งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

จากนั้น น าท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  
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 ในขณะเดียวกนัก็ท  าหนา้ที่ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จ  านวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที่ 

จุดชมววิของหอส่งสญัญาณน้ีเพือ่รับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสญัญาณน้ี

โดดเด่นอยูบ่นเสน้ขอบฟ้าของมอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหน่ึงในอาคารที่ยนือยูด่ว้ยตวัเองที่สูงที่สุดใน

โลก หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวยีต Nikita Khruschevไดท้  าการ

ปรับเปล่ียนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตหิ้นที่ฐานหอเพื่อ

เป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ า ยนืที่ฐานเพื่อช่ืนชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการที่มีตน้ทุน

สูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที่ยง น าท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro)ต่ืนตากบัการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อน  

จากนั้น   น าท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ที่ตั้งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติั 
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ศาสตร์และถือวา่เป็นหน่ึงในยา่นโบราณที่สุดของมอสโคว ์ที่มีช่ือปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษ

ที ่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็น

แหล่งชุมนุมของศิลปินอินด้ี ที่มาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์Sparrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว 

ที่สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั้งหมด จึงท าให้เลนิน ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสตใ์นอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ีเป็น

ที่ตั้งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่เก่าแก่

ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัฐเซีย 
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ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

วันที่ส่ี พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์  • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และ
ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ •  มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM  

                              มหาวิหารเซนต์บาซิล • ชมการแสดงละครสัตว์   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดก าเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั้งยงัเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทัง่ พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเช่ือว่าที่น่ีเป็นที่สถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพพิิธภณัฑท์ี่ส าหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศน าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ตั้งอยูอ่ยู่
ในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงที่ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎน้ีใหก้บัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เม่ือราว  
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700 ปีเศษ มาแล้ว สวยงามมาก ท าจากทองค าประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล ้ าค่าต่างๆ 
มากมาย และไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง
เก่าแก่ ที่ถือวา่ส าคญัที่สุดในเครมลิน ซ่ึงสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที่มี 
มาก่อน แลว้ใชเ้พื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้า
ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะช้ินโตอนัเล่ืองช่ือของรัสเซีย ขนาดอนั
ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด
อนัมหึมาของที่นี 
 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวหิารที่

ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่ สุดใน

โ ล ก  ตั้ ง อ ยู่ ต ั้ ง อ ยู่ ริ ม ฝ่ั ง แ ม่ น ้ า  

Moskva เมืองมอสโก ประเทศ 

รัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจา้

ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่  1  เพื่อ เป็น

อ นุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง

กตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรงช่วย

ปก ป้ อ ง รั ส เ ซี ย ให้ ร อ ดพ้น จ าก

สงครามนโปเลียน โดยมหาวิหาร

เซนตเ์ดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ในสมยัของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบท าลายมหาวิหารแห่งน้ี 

จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงไดมี้การบูรณะขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเงินบริจาคและพลงั
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ความศรัทธาของผูค้น ดงันั้นที่น่ีจึงเป็นที่รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งน้ีจึง

กลายเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิในการประกอบพธีิกรรมที่ส าคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่ส าคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างในสมยัคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์

รวมเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัถือ

ไดว้า่เป็นจตุัรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคญัของ

ประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถไดช้ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซ่ึงถูกยอมรับวา่สวยงามที่สุดในเมือง
มอสโคว ์ จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถลู์กกวาด” สร้างขึ้นดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดสีสนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานที่ 4 

จอมโหด เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลที่เมืองคาซาน และดว้ยความสวยสด

งดงาม วจิิตรบรรจงของวิหาร จึงท าให้เป็นที่พอพระทยัของพระเจา้อีวานที่ 4 เป็นอยา่งมาก จึงมีค  าสัง่ใหปู้น
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บ าเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั้งสองขา้งทิ้งเสีย เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสร้างส่ิงสวยงาม

กวา่น้ีไดอี้ก การกระท าของพระองคใ์นคร้ังนั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมและชอปป้ิงที่ ห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั้นน าจ  าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ 

เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม แบรนดด์งัที่มีช่ือเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด  

เย็น  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู้ และต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสตัวท์ี่ไดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัวแ์สนรู้เพือ่เป็นที่ระลึกไดอี้กดว้ย 
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** กรณลีะครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

วันที่ห้า สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace  
โบสถ์หยดเลือด       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม** 
ถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองที่ไดรั้บสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” เมืองน้ี

สร้างโดยพระเจา้ซาร์ปิเตอร์มหาราช เม่ือ พ.ศ.2246 โดยตวัเมืองเร่ิมสร้างด้วยการถมทราย และหินเป็น

จ านวนมาก เพราะวา่พื้นที่เดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถ 

 

 

 

 

 

 



W05 DL01_TK_JUN-JUL19 

 

ติดต่อไปทางยโุรปและประเทศอ่ืนๆได ้เพือ่การพฒันาและปรับเปล่ียน ประเทศรัสเซียใหท้ดัเทียมกบั 

ประเทศอ่ืนๆได ้ต่อมา จึงไดรั้บสมญานามวา่ “หนา้ต่างแห่งยโุรป” เมือง เซนตปิ์เตอร์สเบิร์ค  

จากน้ัน เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 1,050 หอ้ง สถานที่แห่งน้ี 

เคยใชเ้ป็นที่รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที่ 5 

ในการเจริญสัมพนัธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวงของราชวงศโ์รมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -1917 

ตั้งอยูร่ะหวา่งท่าวงั กบั จตุัรัสพระราชวงั ภายนอกของพระราชวงัใชโ้ทนสีเขียว และ ขาว ดว้ยสถาปัตยกรรม

บารอค ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัฤดูหนาวไดเ้ปิดให้ประชาชนเขา้ชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 

(TheState Hermitage Museum)ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก อยา่งเช่น ลิโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปิกสัโซ่,แรมบรันด,์แวนโก๊ะ เป็นตน้ 

จดัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหน่ึง **ในบางช่วงพระราชวงัอาจมีการปิดโดยมิไดแ้จง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ ดงันั้นหากวนัที่เดินทางตรงกบัช่วงวนัปิดเขา้ชม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมได้

ตามความเหมาะสม โดยจะเปล่ียนไปเขา้พระราชวงัอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ในพระราชวังอเลก็ซานเดอร์ พิเศษ เมนูวอสก้า + ไข่ปลาคาเวียร์ 
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น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 3 

ทรงสร้างใหเ้ป็นเกียรติแด่พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค ์ผูป้ระกาศเลิกทาส ดว้ย

ความหวงัดีต่อประชาชน ปรากฎวา่ชาวรัสเซียไม่เขา้ใจ เพราะหลงัเลิกทาส ชาวนากลบัมีความเป็นอยูท่ี่จนลง 

เป็นผลใหพ้วกชาวนารวมตวักนัวา่แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญิงชาวนาผูห้น่ึงติดระเบิดพลีชีพวิ่ง 

เขา้มาขณะพระองคเ์สด็จผา่น ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถค์รอบไว ้กลายเป็นโบสถห์ยด

เลือดมาจนถึงทุกวนัน้ี รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสตศ์ตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่างลกัษณะ

คลา้ยกบัวหิารเซนตบ์าซิลที่เมืองมอสโคว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ถูกสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจ

กลางเมือง บนถนนเนฟสก้ี ในสมยัก่อนเป็นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมยัของพระเจา้ปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 

ได้ท  าการสร้างวิหารใหม่ ให้ยิ่งใหญ่และสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมมหาวิหารแห่งน้ีมีลักษณะรูปทรงคร่ึง
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วงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอยา่งเป็นระเบียบประกอบไปดว้ยเสาโรมนั 96 ตน้ และโดมขนาดใหญ่ซ่ึงมี

ยอดสูงถึง 90 เมตร ดา้นนอกของวหิารมีสวนสาธารณะที่ชาวรัสเซียจะมาพกัผอ่นหยอ่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 
 
วันที่หก ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์ • มหาวิหารเซนต์ไอแซค • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof 
      (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)ส่ิงแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1703ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นส่ิงก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมือง โดยมีความสูงถึง 

122.5 เมตร ลกัษณะเป็นรูปทรงหกเหล่ียม เป็นศิลปะแบบบารอค ปัจจุบนัดา้นในเป็นพพิธิภณัฑท์ี่ใชเ้ป็นที่ฝัง

พระศพของพระเจา้ปีเตอร์มหาราช และพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งราชวงศโ์รมานอฟ นอกจากน้ียงัมีภาพเขียน

ของนกับุญ รวมรูปพระแม่มารีศกัด์ิสิทธ์ิที่งดงาม อนัเป็นที่เล่ือมใสศรัทธาของคริสตศ์าสนิกชน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารที่ถือว่าไดรั้บการตกแต่งอลังกาลมาก

ที่สุด ยอดโดมฉาบดว้ยทองค าแท ้100 กิโลกรัม และภายในใชหิ้นอ่อน และหินอ่ืน ๆ กวา่ 43 ชนิด ในอดีต 

เคยเกิดเหตุเพลิงไหมท้ี่สถานที่แห่งน้ี จึงไดมี้การก่อสร้างขึ้นใหม่ ในสมยัพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในปี 

ค.ศ. 1818 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ช่ือ Auguste de Montferrandโดยใชเ้วลาในการก่อสร้างนาน

ถึง 40 ปีมีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ และบาโรก ตวัวิหารใหญ่โต สีขาวบริสุทธิ 
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ประดบัดว้ยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็นโบสถ์ออร์โทดอกซ์แห่งเดียวที่ประดบัประดาตกแต่งด้วย

กระจกสีอยา่งวจิิตรบรรจง และยงัเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวเมืองที่น่ีใหค้วามนบัถือเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก

ในอดีตตวัเมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่งน้ีกลบัไดรั้บความ

เสียหายเพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวงัที่สวยงาม 

ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวงัที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมยันั้น ที่ช่ือวา่ ฟราน

เชสโก ราสเทรลล่ี และ เลอ บรอง ซ่ึงทั้งสองคนแบ่งกนัสร้างพระราชวงัน้ี โดยตวัภายในพระราชวงัเป็น

หนา้ที่หลกั ของ ราสเทรลล่ี ออกแบบความงามในสไตลผ์สมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก  

 พระเจา้ปีเตอร์หมายมัน่ป้ันมือกบัพระราชวงัน้ีมาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลล่ีบรรจงสร้าง

พระราชวงัอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระยา้ งานไมแ้กะสลกัและภาพวาดสี

น ้ ามนัเป็นหลกัดา้นนอกจะเป็นหนา้ที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจา้ปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน ้ าพุ โดยเฉพาะ 

ลานน ้ าพุแห่งน้ีถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งน้ีก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระ
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อาทิตยก์ระทบผวิน ้ า และขอบอ่างสีทองมนั รวมถึงบรรยากาศร่มร่ืนของตน้ไมน้านาพนัธุ์จึงท าใหเ้กิดภาพที่

สวยงามราวกบัดินแดนในเทพนิยาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ในส่วนของน า้พทุางพระราชวงัจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถงึเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท าการในวนัจนัทร์ส้ินเดือน หรือวันจนัทร์กบัวนัองัคาร (2วนัติดต่อกนั) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมวันหยุด 

ของชาวพืน้เมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิม่วนัหยุดหรืออาจจะปิดท าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณทีี่พระราชวงัฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลีย่นไปเข้าพระราชวงัอ่ืนทีเ่ปิดหรือสถานทีอ่ื่นๆในช่วงเวลาดงักล่าว** 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าเนวา NEVA RIVER CRIUSE พิเศษ!!จิบไวน์ฉลองฤดูกาล White Night ดินแดนแห่ง

พระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมด่ืมด ่ากบับรรยากาศของสองฟากฝ่ังเป็นแม่น ้ าในประเทศรัสเซียส่วนยโุรป ไหล 

ออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่อ่าวฟินแลนด์ในทะเลบอลติก มีความยาวค่อนขา้งสั้น คือ 74 

กิโลเมตร แต่เป็นแม่น ้ าที่มีการไหลเป็นอนัดบัสามในยโุรป ผ่านเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แห่ง คือ เลนิ

นกราดโอบลาสตแ์ละเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก 



W05 DL01_TK_JUN-JUL19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

วันที่เจ็ด พระราชวังแคทเธอรีน • Outletpulkovo Village  • สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย 
                          สนามบินอิสตันบูล        (เช้า/-/-) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน น าทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิน้ สถานที่ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชั้นสูง

ไม่วา่จะเป็นอเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน ยอดกวเีอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ที่สวยงาม 
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แห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆ ใหช้มนบัร้อยแต่ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุด
ยอดงานศิลป์ยคุศตวรรษที่18 อนัประมาณค่ามิไดท้ี่ช่างเยอรมนัสร้างใหแ้ก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชที่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แห่งรัสเซียประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญห่กช้ินเน้ือที่ 100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พร้อม
กระจกผนงัและโมเสก อญัมณีมีค่าจากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผา่นมา ปัจจุบนัราคา
ประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าห์ 
(ในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษทัฯ ขอน าท่านชม พระราชวงัพาฟลอฟส์ 
ตั้งอยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสร้างโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพือ่ใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช่้างที่
พระองคท์รงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจา้
พอล ทรงใหB้rennaช่างอิตาเลียนที่พระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝร่ังเศสมากกวา่
อิตาลี ท  าใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญ่และกลบัมาท างานต่อหลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่1ขึ้น
ครองราชยท์รงเสด็จมาพ  านกัที่พระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บใหร้อดพน้จากก
ท าลายเม่ือคราวสงครามโลก) 
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตลย์โุรปและเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงที่รวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ที่ครบครันดว้ยสินคา้ชั้นน าต่างๆ 
มากมาย  

จากน้ัน ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางเขา้สู่ สนามบินพลัโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย 
15.15 น.              ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองอิสตนับูล  โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK402 

18.45 น. ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี  **เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง** 
20.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  TK64 

**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 

วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ   

 
09.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

…………………………………………………………………………………………………………… 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคา ตุรก ีรัสเซีย ไปคร้ังเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 3 มหานคร 
ชมฤดูกาล Whitenight  8 วนั 6 คืน เดนิทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ไลน์(TK) 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

11 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 
TK065/TK064 

58,900 58,900 57,900 6,000 

26 มิ.ย.62 03 ก.ค.62 
TK069/TK064 

62,900 62,900 61,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK)ไม่สามารถสะสม
ไมล์ได้ 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 
ใบ 

 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
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 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 80 USD/ท่าน 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 25 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่มท่านละไม่เกิน 4,000 บาท โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง21วนั) 
3. กรณยีกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
4. กรณเีจ็บป่วย 
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4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็น
จริง 
5.กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวหรือช าระค่าทัวร์ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
 

โรงแรมทีพ่กั 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว 
Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีน้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของ
ประเทศตุรกีเท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 7 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้ 



W05 DL01_TK_JUN-JUL19 

 

แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 


