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รสัเซยีและตรุกี  ดนิแดน 2 ทวปี ชมการผสมผสานวฒันธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกนั

อยา่งลงตวั  นําทา่นชมโบสถเ์ซนตบ์าซลิ  หรอืทีรู่จั้กในนามโดมหัวหอม ชมพระราชวงัเครมลนิ  ที่

ประทับของพระเจา้ซาร ์ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญแ่ละถกูทีส่ดุของ

ประเทศ บนิภายในประเทศมาเทีย่วตอ่ที่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  

เขา้ชมพระราชวงัเฮอรม์เิทจ , พระราชวงัเปโตรวาเรส   และทานอาหารคํา่ในพระราชวงันโิคลสั          

ขากลับเทีย่วที่อสิตนับลู ประเทศตรุกีเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งทวปียโุรปและเอเชยี  ชมโบสถ์

เซนตโ์ซเฟีย  ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น  1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ  ชม

พระราชวงัทอปกาปึ ทีย่ ิง่ใหญม่อีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่นิเนือ้ทีเ่กอืบ 700,000 ตารางเมตร 
 
กาํหนดการเดนิทาง    11 – 18 ,18 – 25 ส.ค. / 8 -15 ก.ย.,15 – 22 ก.ย. /13-20 ต.ค. 

                                3-10 พ.ย. , 10-17 พ.ย.                                    79,900.- 
วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพ  
 
20.30 น.
  

คณะพรอ้มทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เตอรก์สิ แอร์ 
ประต ู9  แถว U โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัแรกของการ
เดนิทาง            

รสัเซยี ตรุก ี8 วนั 5 คนื 
มอสโคว ์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ อสิตนับลู 

โดยสายการบนิตรกุ ีแอรไ์ลน ์(TK) 
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23.30 น. ออกเดนิทางไปสูน่ครอสิตนับลู ประเทศตรุก ีโดยเทีย่วบนิ  TK 69 (ใชเ้วลา

บนิ 10.45 ช ัว่โมง)  
วนัทีส่องของการเดนิทาง    อสิตนับลู – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์

05.40 น. เดนิทางถงึกรงุอสิตันบลู   

08.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์เทีย่วบนิที ่TK 413  

12.30 น. ถงึสนามบนิวนูโกวา่ กรงุมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี ผา่นขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร  
 

 แล้วนําเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์ร่  จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุ

มอส โควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ  

นอกจากนีย้งัมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยูเ่ป็นจํานวนมาก  ทีท่า่น

สามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม HOLIDAY INN  SOKOLNIKI หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    มอสโคว ์- จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสตัว ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําเข้าชม จตัรุสัแดง ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ สําคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้ง

ทางการเมอืงสรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที1่7 ปัจจุบันไดใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาล 

สําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2  ซึง่ 

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรม ทีส่วยงาม อนั

ไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส 

สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอ

นาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 

แฉกที่ทํามาจากทับทิม  นํ้าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํา มาประดับ  

ไว้เมื่อปีค .ศ.1995 จากนั้นชมหา้งสรรพสนิคา้กมุ  สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่อง

เมอืง สรา้งในปีค .ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง 

น้ําหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่น

สแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย  นําทา่นสู่ ถนนอารบตั  เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ 

แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ อาท ิแมคโดนัล สตารบ์คั ฮารด์ร็อค

คาเฟต ์ฯลฯ และยงัมี ศลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรี

เปิดหมวกอกีดว้ย 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี่      

ไมค่วรพลาด เชน่ สนุขั ลงิ นก  ฯลฯ รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด     

และการแ สดงผาดโผนจากนกัแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น         
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2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพกั 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาที 

จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย  

หมายเหตุ . ทางคณะละครสตัว ์  อาจมกีารยกเลกิการทําการแสดงแบบ

กระช ัน้ชดิ ทางบรษิทัขอคนืเง ิ นคา่เขา้ชม 900 บาท หากการแสดงละคร

สตัวง์ดแสดง   

 นําเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม HOLIDAY INN  SOKOLNIKI หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          พระราชวงัเครมลนิ -  วิหารเซนต์ซาเวียร ์- IZMAILOVO MARKET   

                                          - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้ นําทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้ พระราชวงัเครมลนิ  ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์       

ทกุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงย ้ ายไปนครเซนตปี์เตอร์

สเบริก์  นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์นันันซเิอชัน่ โบสถ์

อารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และ เขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็น

โบสถท์ีสํ่าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีสํ่าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของ

พระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั พระนางแอนนา

ทีท่รงประสงคจ์ะส รา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลกเพือ่นําไปตดิบน  หอระฆงัแตเ่กดิ 

ความผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่ พระเจา้ซารท์ีม่คีวาม

ตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่งัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซ์

น้ําหนัก 40 ตัน นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี่  เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ กา่แกท่ีส่ดุของ

รัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมของล้ําคา่ของ เจา้ชายมสัโควี ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่

ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่

อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และอหิรา่น     

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําเข้าชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์  (ห้ามถ่ายภาพด้านใน ) เป็นมหาวหิารโดมทองที่

ใหญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่

ปีค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์   อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ  45  นํา

ทา่นสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง นานาชนดิ  ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี , 

ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อําพัน ,ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย     

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

17.00 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอาคารสายการบินภายใประเทศรัสเซยี  

20.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยสายการบนิไซบเีรยีน เทีย่วบนิที ่ 

S7-041(เนือ่งจากประเทศรสัเซยี  เขม้งวดกบันํา้หนกักระเป๋ามาก 

กําหนดใหไ้มเ่กนิ 20 ก.ก. และบางคร ัง้อาจจะนํากระเป๋า  Hand Carry ของ

ทา่นมาช ัง่รวมดว้ยซึง่อาจจะทําใหท้า่นตอ้งจา่ยคา่นํา้หนกัเพิม่  จงึขอใหท้กุ

ทา่นคาํนวณนํา้หนกักระเป๋าใหด้)ี   

 

21.40 น.         ถงึสนามบนิปุกคาวา (PULKOVO) นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

 นําเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN MOSCOVSKIE VOROTA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           พระราชวงัฤดหูนาว – มหาวหิารเซนตไ์อแซค -   

                                              อาหารคํา่ในพระราชวงันโิคลสั และ ชมการแสดงพื้นเมือง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ชมความงดงามของ  นครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์  ทีส่รา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เมือ่ปี ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาวา่  “ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื ”  ผา่นชมโบสถห์ยดเลอืด  

ทีส่รา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้  

อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งเพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา นําชมความยิง่ใหญข่อง  

พระราช วงัฤดหูนาว  (Hermitage Museum) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ  

มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานทีแ่หง่นีเ้คยใชเ้ป็นทีรั่บรองก ารเสด็จเยอืนรัสเซยีของ

รัชกาลที่ 5 ของไทย ในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย -รัสเซยี   พรอ้มทัง้ทรงรว่ม

ฉายพระบรมฉายาลักษณ์กบัพระเจา้ซารน์โิคลัสที ่ 2 ของรัสเซยีอีกดว้ย ปัจจบุนั

พระราชวังนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น พพิธิภณัฑ์ ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะล้ําคา่ของโลกกวา่ 8 

ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอก ระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี่, ปีกสั

โซ, แรมบรันด์, แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุ

ของโลกแหง่หนึง่   

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   อาหารจนี 

บา่ย แลว้นําเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค  ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ  

และใหญเ่ป็นลําดับ  4 ของโลก ภายในมรีปูภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม  รปู

เขยีนไอคอน โบสถศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นทีนั่บถอืของชาวเมื องอยา่งมาก  เนือ่งจาก

ครัง้หนึง่ตัวเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบิ ดของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืง  แต่มหา

วหิารเซน็ตไ์อแซค แหง่นีก้ลับอยูร่อดปลอดภยั  จากนัน้แวะถา่ยรปู กบั

เรือรบออโรร่า สร้างในช่วงปี ค.ศ.1904-1905 ระหว่างการทําสงครามของรัสเซยี

กบัญีปุ่่ น เป็นอนุสรณ์แหง่การปฏิ วัตเิปลีย่นแปลงการปกครองครัง้สําคัญของชาว

รัสเซยี เมือ่เดอืนตลุาคม ค .ศ.1917  เรอืลํานีเ้คยใชเ้ป็นเรอืพระทีน่ั่งของผูแ้ทน

พระเจา้ซารท์ีส่ง่มารว่มงานพระราชพธิรีาชาภเิษกของ  พระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลา้เจา้อยูห่ัว  ขึน้เป็นกษัตรยิใ์นรัชกาลที ่ 6 ของไทย  จากนัน้นําเขา้ชมป้อมปี

เตอร ์ แอนด ์ พอล ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นทีค่มุ ขงันักโทษทางการเมอืงเป็นป้อม

ปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ  กบันครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บ

พระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ในพระราชวงันโิคล ัส (Nicholas Palace) จากน ัน้ชม

การแสดงศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี  ทีม่ชีือ่เสยีงในการแสดง  การ

เตน้รํา การรอ้งเพลง  การแตง่กายชุดประจําชาติ   ตามเผา่ตา่งๆ  ซึง่ทา่นจะ

สนกุสนาน และประทบัใจ  ซึง่ในชว่งพกัการแสดงมบีรกิารอาหารวา่ง อาทิ

เชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร ์,ไขป่ลาเซลมอน ,แชมเปญ ,วอ้ดกา้ 9ล9 

อาหารพืน้เมอืง 

 นําเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN MOSCOVSKIE VOROTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง           พระราชวงัแคทเธอรนี – พระราชวงัเปโตรดวาเรสต ์-   

                                             สนามบนิ – อสิตนับลู 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําเดนิทางสู่ เมอืงพุชกิน้ หรอืทีรู่จั้กในชือ่ ซาโก เซโล เมอืงนีเ้ป็น ที่ประ◌ัทับใน

ฤดรูอ้นของราชวงศ์  และมเีหตกุารณ์สําคัญเกดิขึน้ในวันที ่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 

พระเจ้านิโคลัสที่2พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก  ควบคุมตัวจากกลุ่มของคณะปฏิวัติ 

ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้น  และ ราชวงศ์โรมานอฟที่

ยาวนานกวา่ 200 ปี นําเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี  ภายในพชุกิน้วลิเลจที่

สวยงามแหง่หนึง่ในรัสเซยี ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดน่

ของศลิปะแบบรัสเซยีและศลิปะแบบบารอคมารวมกนั  ตัวอาคารทาสฟ้ี าสดใส มี

หลังคารปูโดมสทีองสกุปลั่ง ภายในประกอบดว้ยหอ้งหับตา่งๆนับรอ้ยโดยเฉพาะ 

หอ้งอําพัน  (แอมเบอรร์มู) ทีท่กุทา่นจะตอ้งประทับใจ อสิระใหท้า่นเดนิชมสว นอนั 

รม่รืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางสู่  เมอืงปีเตอรฮ์อฟ  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้นเปโตร ดวา

เรสต ์ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช พระตําหนักทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น Russian 

Versailles เป็นพระราชวังทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน้ําพทุี่ พวยพุง่มาจากรปูปัน้

สทีองและทีต่า่งๆ มากกวา่  100 แหง่ ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทอง  ทา่นจะไดต้ืน่ตา

ตืน่ใจกบัประ ตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการ ภายในหอ้งตา่งๆ  ของพระราชวังซึง่

ประดับดว้ยทองคําอรา่มเรอืง  พรอ้มภาพเขยีนทีส่วยงามเกา่แกท่ร งคณุคา่ทาง

ประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิคา่ได ้ สว่นภายนอกกเ็ต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ ์

และสวนน้ําพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายส์ในฝร่ังเศส 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิปุกคาวา (PULKOVO)  

18.50 น.   ออกเดนิทางกลับสูอ่สิตันบลู ประเทศตรุก ีเทีย่วบนิที ่ TK 402  

21.10 น. ถงึสนามบนิอสิตัน บลู ประเทศตรุก ี นําทา่นเดนิทางเขา้สู่ เมอืงอสิตนับลู 

(Istanbul) ในอดตีชือ่ คอนสแตนตโินเปิล  (Constantinople) เป็นเมอืงทีม่ี

ประชากรมากทีส่ดุในประเทศตรุก ีตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบบอสฟอรัส ซึง่ทําใหอ้สิ

ตันบลูเป็นเมอืงสําคัญเพยีงเมอืงเดยีวในโลก ทีต่ัง้อยูใ่น 2 ทวปี คือ ทวปียโุรป  

และทวปีเอเชยี ทําใหท้า่นจะไดพ้บเห็นความผสมผสานกลมกลนืระหวา่งเอเชยี 

และ ยโุรป ไดอ้ยา่งลงตัว นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 นําเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม GRAND HALIC หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        อสิตนับลู – ฮปิโปโดม – โบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟีย – พระราชวงัทอปกาปึ 

                                           ตลาดเครือ่งเทศ - สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นชมสนามแขง่มา้โบราณฮปิโปโดม (Hippodrome) หรอืจตัรุสัสลุตา่น

อาหเ์มต สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงกจิกรรมตา่งๆของชาวเมอืง ตอ่มาในรัช

สมยัของจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ไดรั้บการขยายใหก้วา้งขึน้ตรงกลางเป็นทีต่ัง้

แสดงประตมิากรรมตา่งๆ ซึง่สว่นใหญเ่ป็นศลิปะในยคุกรกีโบราณ ในปัจจบุนัเหลอื

เพยีงพืน้ทีล่านดา้นหนา้มสัยสิสลุตา่นอะหเ์มต ซึง่เป็นทีต่ัง้ของเสาโอเบลกิส ์3 ตน้ 

จากนัน้นําทา่นเขา้ชมสเุหรา่สนีา้เงนิ (Blue Mosque) ซึง่สรา้งขึน้ในสมยั
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สลุตา่นอะหเ์มตที ่ 1 ซึง่มพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งมสัยดิของจักรวรรดอิอตโตมนัทีม่ี

ความงดงามและยิง่ใหญก่วา่โบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟียของจักรวรรดไิบแซนไทนใ์หไ้ด ้

โดยสเุหรา่แหง่นีส้รา้งประจันหนา้กบัโบสถเ์ซน็ตโ์ซเฟีย แตอ่ยา่งไรกต็ามโบสถ์

เซน็ตโ์ซเฟียก็ยงัคง เป็นโบสถท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในตรุกจีวบจนปัจจบุนั นําทา่น

เขา้ชมโบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย (St.Sophia)  ซึง่เป็นศลิปะแบบไบเซนไทม ์

ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ ซึง่เดมิ

ใชเ้ป็นโบสถค์รสิต ์ แตห่ลังจากจักรวรรดอิอตโตมนัเขา้มาปกครองจงึไดเ้ปลีย่น

โบสถม์าเป็นมสัยสิ และไดเ้ปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิ หลังจากทีเ่ป็น

โบสถใ์นศาสนาครสิตเ์ป็นเวลา กวา่ 916 ปี และ เป็นมสัยสิของศาสนาอสิลามอกี

กวา่ 447 ปี ชมความงามและความยิง่ใหญ ่ ภายในมภีาพประดับโมเสกทีส่วยงาม 

นําชมความยิง่ใหญข่องสิง่กอ่สรา้งของชาวโรมนัในอดตี อา่งเก็บนา้ใตด้นิเยเร

บาตนั (Underground Cistern) ซึง่เป็นอโุมงคเ์ก็บนา้ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

นครอสิตันบลู สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์วรรษที ่6 กวา้ง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลกึ 8 

เมตร ภายในอโุมงคม์เีสากรกีตน้สงูใหญค่า้เรยีงรายเป็นแถวถงึ 336 ตน้ และมเีสา

ตน้ทีเ่ดน่มากคอื เสาเมดซูา่  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําทา่น เขา้ชมพระราชวงัทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึง่สรา้งขึน้ในสมยั

สลุตา่นเมหเ์มตที ่ 2 หรอื เมหเ์มตผูพ้ชิติ มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญก่นิเนือ้ทีเ่กอืบ 

700,000 ตารางเมตร ลอ้มรอบดว้ยกําแพงสงูตามแนวฝ่ังทะเลมารม์ารา ภายใน

พระราชวังประกอบดว้ยตําหนักนอ้ยใหญ ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบตั ิ มสัยสิ 

หอพัก โรงเรยีน ฮาเร็ม ฯลฯ ปัจจบุนัพระราชวังทอปกาปึกลายเป็น พพิธิภณัฑ์

สถานแหง่ชาตทิีใ่ชเ้ก็บมหาสมบตัอินัล้ําคา่อาท ิ เชน่ เพชร 96 กะรัต กรชิทอง

ประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต ทับทมิ และเครือ่งทรงของ

สลุตา่นในแตล่ะยคุสมยั จากนัน้นําทา่นชมตลาดสไปซม์ารเ์กต (SPICE 

MARKET) หรอืตลาดเครือ่งเทศ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของฝากไดใ้นราคา

ยอ่มเยา ไมว่า่จะเป็นเครือ่งประดับ ชาหรอืกาแฟ รวมถงึผลไมอ้บแหง้อนัเลือ่งชือ่

ของตรุก ีอยา่งแอปปลคิอท หรอืจะเป็นถั่วพทิาชโิอ ซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้มากมาย 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอสิตันบลู เดนิทางกลับประเทศไทย  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง            สนามบนิ – กรงุเทพ 

00.40 น. ออกเดนิกลับสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 068  

14.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ  

โปรแกรม : รสัเซยี ตรุก ี8 วนั 5 คนื 
มอสโคว ์ เซนตปี์เตอรส์เบริก์ อสิตนับลู 

โดยสายการบนิเตอรก์ซิ แอรไ์ลน ์(TK) 
กาํหนดการเดนิทาง        11 – 18 ,18 – 25 ส.ค. / 8 -15 ก.ย.,15 – 22 ก.ย. /13-20 ต.ค. 

 3-10 พ.ย. , 10-17 พ.ย.                                     
อตัราคา่บรกิาร ราคา 
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ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 79,900.- 

เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น มเีตยีงเสรมิ พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาทา่นละ 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

10. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมทีพั่กบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 

11. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย 

เงือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 
     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวก 
    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายใน  
     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 เตยีง 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 


