BHT9190713 มหัศจรรย์ 3 มหานคร TURKEY & RUSSIA 8 วัน 5 คืน
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วันแรก

กรุงเทพ • ตุรกี • อิสตันบูล

(-/-/-)

เทียวบินที TK65
18.30 น.

พร้อมกันทีสนามบินสุ ววรณภูมิ เคาท์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เคาท์ เตอร์ U ประตู '

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

21.45 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเทียวบินที TK65
** ใช้ เวลาในการเดินทาง ' ชัวโมง+**

เทียวบินที TK69
20.00 น.

พร้อมกันทีสนามบินสุ ววรณภูมิ เคาท์ เตอร์ สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เคาท์ เตอร์ U ประตู '

Turkish Airlines (TK)โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.00 น.

ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ ประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูลโดยเทียวบินที TK69

วันทีสอง

สนามบินอิสตันบูล • บลูมอสก์ Blue Mosque • อุโมงค์ เก็บนํา7 ใต้ ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุ ลต่ านอาเหม็ด •

ฮิปโปโดรม • ฮายาโซเฟี ย • พระราชวังทอปกาปึ • สไปซ์ มาร์ เก็ต

(เช้ า/กลางวัน/เย็น)

>?.@>/>B.C> น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้วพบ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที (เวลาท้ องถินทีตุรกีช้ากว่ าประเทศไทย ? ชัวโมง)
ออกเดินสู่
เมื องอิสตันบูลเป็ นเมืองทีมีประชากรมากทีสุ ดในประเทศตุรกี ตั-งอยู่บริ เวณช่ องแคบบอสฟอรัส ซึ งทําให้อิส
ตันบูลเป็ นเมืองสําคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตั-งอยูใ่ น 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝัง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝังอา
นาโตเลีย)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนัน ชมสั ญลักษณ์ ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์ ” (Blue Mosque) สุ เหร่ าสี นําเงิน สถานทีทีไม่ควรพลาดเมือเดินทาง
มาเยือนเมืองอิสตันบูล มีชือเรี ยกอีกอย่างหนึงว่าสุ เหร่ าสุ ลต่านอาห์เมตที 1 (Sultan ahmet I) เป็ นสุ เหร่ าทีมีแรงบันดาลใจมาจาก
การสร้างทีต้องการเอาชนะและต้องการให้มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟี ยในสมัยนั;น ซึง วิหารเซนต์ โซเฟี ยได้ รับการจัด
อันดับเป็ น 1 ใน 7 ของสิ0 งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลาง สุ เหร่ าแห่ งนี;ประดับด้วยกระเบื;องอัซนิค บนกําแพงชั;นในทีมีสีฟ้าสดใส
ลายดอกไม้ต่างๆ

เช่นกุหลาบ ทิวลิปคาเนชัน ฯลฯ โดยหันหน้าเข้าวิหารเซนต์โซเฟี ยเพือประชันความงามกันคนละฝัง ถ้ามอง
จากด้านนอกวิหารจะมองเห็นหอสวดมนต์ @หอ ซึงปกติมสั ยิดจะมีหอสวดมนต์เพียง 1 หรื อ 2 หอ แต่มสั ยิด

แห่ งนี;มี หอมินาเร็ ตทั;ง 6หอ ตกแต่งด้วยหน้าต่าง 260 บาน สลับด้วยกระจกสี อนั น่าวิจิตร มีพ;ืนทีให้ละหมาด
กว้างขว้าง มีขนาดใหญ่ ภายในประกอบด้วย โรงเรี ยนสอนศาสนา โรงพยาบาล ทีพักสําหรับขบวนคาราวาน
โรงครัวต้มนํ;า ปั จจุบนั เปิ ดให้เข้าไปทําละหมาด 24 ชัวโมง
จากนัน ชมอุโมงค์ เก็บนําใต้ ดินเยเรบาตัน(Basilica Cistern) อุโมงค์เก็บนํ;าทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บนํ;า
ได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ;นตั;งแต่คริ สต์ศตวรรษที 6 ภายในอุโมงค์มีเสากรี กต้นสู งใหญ่ต; งั แต่ค; าํ เรี ยงรายเป็ นแถวถึง
336 ต้น ใช้เก็บนํ;าเอาไว้อุปโภคบริ โภคภายในวัง โดยลําเลียงนํ;ามาจากทะเลดํา ปั จจุบนั ไม่ได้ใช้งานเเล้ว เป็ นเพียงทีท่องเทียว
อย่างเดียวเท่านั;น

จากนัน ชม จัตุรัสสุ ลต่ าน อาห์ เหม็ด (Sultanahmed Complex)หรื อทีมีชือเรี ยกมาแต่โบราณว่า ฮิปโปโดรม (Hippodrome)
ซึ งย่านแห่ งนี; แต่เดิมเป็ นจุดศูนย์กลางของเมืองในยุคไบแซนไทน์และใช้เป็ นลานกว้างสําหรับแข่งกีฬาขับรถม้า แต่ในปั จจุบนั
เหลือเพียงร่ องรอยจากอดีตทีมีแค่ลานและเสาโบราณอีก 3 ต้น คือ เสาโอเบลิสก์แห่ งกษัตริ ยเ์ ธโอโดเชียส (Theodosius Obelisk)
เป็ นเสาทรงสี เหลียมฐานกว้างแล้วค่อย ๆ เรี ยวยาวขึ;นไปเป็ นยอดแหลมส่ วนเสาโบราณต้นที 2 เรี ยกกันทัวไปว่า เสางู (Bronze
Serpentine Column) เป็ นเสาบรอนซ์ทีแกะลวดลายเป็ นรู ปงู 3 ตัวพันเกียวกันไปมาได้รับการยอมรับว่าเป็ นเสาแบบกรี กทีเก่าแก่
ทีสุ ดทีมีเหลืออยูใ่ นอิสตันบูล และเสาต้นที 3 มีชือว่า เสาคอนสแตนติน (Column of Constantine) สร้างขึ;นในปี พ.ศ. 1483 แต่เดิม
เป็ นเสาบรอนซ์ แต่ในช่วงสงครามครู เสดได้ถูกศัตรหลอมเอาบรอนซ์ออกไปจนเหลือเพียงแค่เสาปูนเท่านั;น
เทีย0 ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม
ฮายาโซเฟี ย (Hagia Sophia) เดิ มเคยเป็ นโบสถ์ของคริ สต์ศาสนา ต่ อมาถู กเปลี ยนเป็ นสุ เหร่ า ปั จจุ บนั เป็ น
พิพิ ธภัณ ฑ์ ตั;งอยู่ทีนครอิ สตัน บู ล ประเทศตุ รกี ถื อเป็ นสิ งก่ อสร้ างที ยิงใหญ่ ทีสุ ดแห่ งหนึ งและมักถู กจัดให้อยู่ในรายการสิ ง
มหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางฮายาโซฟี อาเคยเป็ นโบสถ์ทีใหญ่ทีสุ ดในโลกมานาน
เกือบพันปี จนกระทังอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็ จในปี 1520สิ งก่อสร้างทีปรากฏอยูใ่ นปั จจุบนั ถูกสร้างให้เป็ นโบสถ์ในระหว่างปี
ค.ศ. 532-537 โดยจักรพรรดิ จสั ติเนี ยนแห่ งจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ และเป็ นโบสถ์หลังที สามถูกสร้างขึ;นในสถานที เดี ยวกันนี;
(โบสถ์สองหลังแรกถูกทําลายในระหว่างการจลาจล)
โบสถ์น; ี เป็ นศูนย์กลางของนิ กายอีสเทิร์นออร์ ทอดอกซ์เป็ นเวลาเกื อบ 1,000 ปี ในปี 1453 หลังจากที จักรวรรดิ ออตโตมันพิชิต
จักรวรรดิไบแซนไทน์ สุ ลต่านเมห์เหม็ดที 2 จึงดัดแปลงโบสถ์ให้กลายเป็ นสุ เหร่ า เช่นย้ายระฆัง แท่นบูชา รู ปปั; นต่าง ๆ ออก และ
สร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม

บ่ าย ชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)อันเป็ นพระราชวังทีประทับของสุ ลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษ สร้างโดย
'จักรพรรดิ เมห์ เม็ตผูพ้ ิชิต'(MEHMET THE CONQUEROR)ในอดี ตพระราชวังทอปกาปึ เคยเป็ นสถานทีฝึ กขุนนางทหารรับใช้
ของสุ ลต่านชาวตุรกี ซึ งคัดเลือกเด็ก ๆ คริ สเตียน(พวกนอกศาสนา)มาสอนให้เป็ นเติร์กและนับถือศาสนาอิสลาม ต่อมาเมือขุน
ทหารเหล่านี; ออกมารับราชการเป็ นใหญ่เป็ นโตในวังก็กลายเป็ นหอกข้างแคร่ และในบางยุคก็ร่วมก่อการปฏิวตั ิรัฐประหารเลย
ด้วยซํ;า ในที สุ ดสุ ลต่าน 'มาห์ มุทที 3' ก็ตดั สิ นใจยุบระบบขุนนางทหารรั บใช้ซึงยืนยงมากว่า 350 ปี นี; ลง และปฏิรูประบบการ
จัดการทหารในประเทศเสี ยใหม่ โดยการนําการจัดทัพแบบยุโรปมาใช้ ปั จจุบันพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ สถาน

แห่ งชาติที0ใช้ เก็บมหาสมบัติอันลําค่ าอาทิ เช่ น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื0 องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม
และเครื0 องทรงของสุ ลต่ าน

จากนัน ชอปปิ ง ณ สไปซ์ มาเก็ตเป็ นตลาดทีมีอายุเก่าแก่ยาวนาน ถึง nop กว่าปี สิ นค้าทีขายอันดับหนึ ง ได้แก่เครื องเทศ ตามชื อ
ของตลาดสไปซ์ โดยแทบทุกร้านจะมีกระบะไม้วางเรี ยงกัน แต่ละกระบะจะบรรจุเครื องเทศกลินต่างๆ เช่ นเครื องเทศสําหรับ
หมักเนื; อ ต้มนํ;าซุป หรื อ แม้แต่อบเชยหรื อซี เนมอนทีใช้ผสมกับเครื องดืมนอกจากเครื องเทศแล้วยังมีสินค้าประเภทถัว ชาผลไม้
รวมไปถึงผลไม้อบแห้งนํ;าผึ;งแท้ นํ;ามันหอมระเหย ทีนักท่องเทียวนิ ยมซื; อติดไม้ติดมือไปเป็ นของฝาก รวมถึงเตอกิชดีไลท์ ขนม
หวานเตอร์กิชต้นตํารับแท้ๆ
เย็น
ทีพัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
LIONEL HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ B ดาวทีเมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี

วันทีสาม

อิสตันบูล • สนามบินโดเดโมโดโว่ • สนามบินโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

หอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankino • สถานีรถไฟใต้ ดนิ Metro • ช้ อปปิ7 งถนนอารบัต
ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
>?.>> น.

บริการอาหารเช้ าแบบ SET BOX จากนั7นออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

>I.B> น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทียวบินที TK 413
บริการอาหารและเครื0 องดื0มบนเครื0 อง **ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ? ชั0วโมง @A นาที + **
10.40 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร**
เวลาท้ องถิ0นช้ ากว่ าประเทศไทยประมาณ C ชั0 วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าทีนําท่านเดิ นทางสู่ กรุ งมอสโคว์
เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองทีใหญ่ทีสุ ดของยุโรป เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็ น
เมืองทีน่ าเทียวมากเมืองหนึ ง ประกอบด้วยสถาปั ตยกรรมทั;งเก่าและใหม่มีโบสถ์ซึงเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามมากกว่า qpp
แห่ ง
จากนั;น นําท่านสู่ ตึกหอส่ งสั ญญาณโทรทัศน์ Ostankinoให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสู ง

ในขณะเดียวกันก็ทาํ หน้าทีออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์จาํ นวนมากไปยังบ้านเรื อนชาวรัสเซีย เดินทางไปที
จุดชมวิวของหอส่ งสัญญาณนี; เพือรับชมความบันเทิงสดในรู ปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่ งสัญญาณนี; โดดเด่นอยูบ่ นเส้น
ขอบฟ้าของมอสโกมาตั;งแต่ปี 1967 และเป็ นหนึ งในอาคารทียืนอยูด่ ว้ ยตัวเองทีสู งทีสุ ดในโลก หอนี; เป็ นผลงานการออกแบบของ
สถาปนิ ก Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าํ โซเวียต Nikita Khruschevได้ทาํ การปรับเปลียนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์น; ี
ทําให้สถาปนิ กผูน้ ; ี วางหมวกไว้ใต้หินที ฐานหอเพือเป็ นสัญลักษณ์ แสดงความเคารพต่อผูน้ าํ ยืนที ฐานเพือชื นชมขนาดอันน่ า
ประทับใจของโครงการทีมีตน้ ทุนสู งถึง 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เทีย0 ง นําท่ านไปยังร้ าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมืออาหารสุ ดหรู ทที0 ่ านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรา
มาของกรุ งมอสโคว์ ระดับความสู ง E?F M. ณ Ostankino Tower

จากนั-น นําท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุ งมอสโคว์ (Moscow Metro)ตืนตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกบั
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรู ปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หิ นอ่อน
จากนั-น

นําท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(ArbatStreet) ทีตั-งอยูใ่ นใจกลางของแหล่งประวัติ

ศาสตร์และถือว่าเป็ นหนึงในย่านโบราณทีสุ ดของมอสโคว์ ทีมีชือปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั-งแต่ศตวรรษที @A โดยตลอดความ
ยาว @.C กิโลเมตร ทีเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็ นแหล่งชุมนุมของศิลปิ นอินดี- ทีมาโชว์ฝีมือ
กันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

จากนั7น เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮิลส์ Sparrow Hills หรื อ เนิ นเขานกกระจอกจุดชมทัศนี ยภาพของกรุ งมอสโคว ทีสามารถ
ชมด้านล่างได้เกือบทั-งหมด จึงทําให้เลนิ น ผูน้ าํ พรรคคอมมิวนิ สต์ในอดี ตเลือกเนิ นเขาแห่ งนี- เป็ นทีตั-งบ้านพักของตน ปั จจุบนั
พื-นทีดังกล่าวเป็ นทีตั-งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยทีเก่าแก่ทีสุ ดและใหญ่ทีสุ ดในรัฐเซีย

ทีพัก

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ C ดาวตามมาตรฐานรั สเซีย ทีเมืองมอสโคว์

วันทีสี พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์ อาร์ เมอร์ รีแชมเบอร์ • โบสถ์ อสั สั มชัญ • ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ และปื นใหญ่ พระ
เจ้ าซาร์ • มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ • จัตุรัสแดง ห้ างสรรพสิ นค้ า GUM
มหาวิหารเซนต์ บาซิล • ชมการแสดงละครสั ตว์
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพัก

นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็ นจุดกําเนิ ดของประวัติศาสตร์ รัสเซี ยทีมีมายาวนาน
ในอดี ตเป็ นเพียงป้ อมปราการไม้ธรรมดา ทีนี เปรี ยบเสมือนหัวใจของกรุ งมอสโคว์ อีกทั;งยังเป็ นทีประทับของพระเจ้าซาร์ ทุก
พระองค์จนกระทัง พระเจ้าซาร์ ปีเตอร์ มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ชาวรัสเซี ยเชือว่าทีนี เป็ นที
สถิตของพระเจ้าปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีสําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศนําท่าน ชมพิพิธภัณฑ์
อาร์ เมอร์ รี0แชมเบอร์ ต; งั อยูอ่ ยูใ่ นเขตพระราชวังเครมลิน สิ งทีไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองคําของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิ
คอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี;ให้กบั เจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมือราว

xpp ปี เศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับด้วยขนเสื อเซเบิล (Sable) และอัญมณี ล; าํ ค่าต่างๆ มากมาย และได้ใช้ในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. qqqo ท่านชม โบสถ์ อัสสั มชั ญวิหารหลวงเก่าแก่ ทีถือว่าสําคัญทีสุ ดในเครมลิน ซึ งสร้างโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าทีมี
มาก่อน แล้วใช้เพือในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้ าซาร์ The Tsar Bellและ
ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ เป็ นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ; นโตอันเลืองชื อของรัสเซี ย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็ นตัวดึ งดูดให้
ผูค้ นมาเยียมชม ลองมาดูดว้ ยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึ มาของทีนี

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั-น ชม มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ หรื อที0เรียกกันว่ า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็ นวิหารทีใหญ่ทีสุ ด
ในรัสเซี ยและสู งทีสุ ดในโลก ตั;งอยู่ต; งั อยู่ริมฝั งแม่น; าํ
Moskva เมืองมอสโก ประเทศ

รัสเซี ย สร้างขึ;นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์
ที เพือเป็ นอนุ สรณ์แห่ งชัยชนะและแสดงกตัญyุตา
แด่พระเป็ นเจ้าทีทรงช่วยปกป้องรัสเซี ยให้รอดพ้นจาก
สงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง

ปี ในสมัยของสตาลิน เคยสัง

ให้ ทุ บ ทํา ลายมหาวิ ห ารแห่ ง นี; จนกระทั งในสมัย
ประธานาธิ บดี บอริ ส เยลซิ น จึงได้มีการบูรณะขึ;นมา
อีกครั;งหนึ งด้วยเงินบริ จาคและพลังความศรัทธาของผูค้ น ดังนั;นทีนี จึงเป็ นทีรักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดม
ทองแห่ งนี;จึงกลายเป็ นสถานทีศักดิzสิทธิzในการประกอบพิธีกรรมทีสําคัญระดับชาติทางคริ สตศาสนาของประเทศรัสเซีย
จากนั7น ชม จัตุรัสแดง

(Red Square)

สถานทีสําคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริ สศตวรรษที @F ทีเป็ นศูนย์รวม

เหตุการณ์สาํ คัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรื อการประท้วง ตั-งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และยังถือได้วา่ เป็ นจัตุรัสทีมีความ
สวยงามมากทีสุ ดในโลก บริ เวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานทีสําคัญของประเทศ อีกหลายแห่ งทีสามารถได้ชม

อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานทีทีซึงถูกยอมรับว่าสวยงามทีสุ ดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับ
การขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ-นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม K ยอดสี สนั สวยงาม โดยสถาปนิก
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที V จอมโหด เพือเป็ นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
มองโกลทีเมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําให้เป็ นทีพอพระทัยของพระเจ้าอีวานที V เป็ น
อย่างมาก จึงมีคาํ สังให้ปูนบําเหน็จแก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาทั-งสองข้างทิ-งเสี ย เพือไม่ให้สถาปนิคผูน้ - ีสามารถสร้างสิ ง
สวยงามกว่านี-ได้อีก การกระทําของพระองค์ในครั-งนั-น ส่ งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด”

จากนั-น นําท่านเข้าชมและชอปปิ- งที ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม (GUM Department store) สถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว์
สร้างในปี ค.ศ.@CKA ปั จจุบนั เป็ นห้างสรรพสิ นค้าชั-นนําจําหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนม เสื- อผ้า เครื องสําอาง นํ-าหอม แบรนด์ดงั ทีมี
ชือเสี ยงทีเป็ นรุ่ นล่าสุ ด
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั7น นําท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้ และตืนตากับการแสดงกายกรรมมายากล ของ ละครสั ตว์ Circus Show
โดยเป็ นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ทีได้รับการฝึ กฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์
แสนรู ้เพือเป็ นทีระลึกได้อีกด้วย

** กรณีละครสั ตว์ งดการแสดงซึงบางกรณีงดการแสดงโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิNใน
การคืนค่ าบริการส่ วนนีใ7 ห้
ทีพัก

IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ C ดาวตามมาตรฐานรั สเซีย ทีเมืองมอสโคว์

วันทีห้ า สถานีรถไฟความเร็วสู ง • เมืองเซนต์ ปิเตอร์ สเบิร์ก • พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace
โบสถ์ หยดเลือด
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า

บริการอาหารเช้ าแบบ SET BOX

จากนั7น นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ สเบิร์ค(Saint Petersburg)โดยรถไฟความเร็วสู ง Sapsan Fast Train (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ? ชัวโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลียนได้ ตามความเหมาะสม**
ถึง เมืองเซนต์ ปิเตอร์ สเบิร์ค(Saint Petersburg)เมืองทีได้รับสมญานามว่า “ราชิ นีแห่ งยุโรปเหนื อ” เมืองนี- สร้างโดยพระเจ้าซาร์
ปิ เตอร์ มหาราช เมือ พ.ศ.WWVX โดยตัวเมืองเริ มสร้างด้วยการถมทราย และหิ นเป็ นจํานวนมาก เพราะว่าพื-นทีเดิมนั-นเป็ นดินเลน
ทะเล เหตุผลในการทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ทีสามารถ

ติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอืนๆได้ เพือการพัฒนาและปรับเปลียน ประเทศรัสเซียให้ทดั เทียมกับ
ประเทศอืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า “หน้าต่างแห่ งยุโรป” เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค

จากนั7น เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง @,[A[ ห้อง สถานทีแห่ งนีเคยใช้เป็ นที รั บ รองการเสด็ จ เยือ นประเทศรั ส เซี ย ของ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว รั ช กาลที A ในการเจริ ญ
สัมพันธไมตรี อดี ตเคยเป็ นพระราชวังหลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.@F\W -@K@F ตั-งอยู่ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัส
พระราชวัง ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสี เขียว และ ขาว ด้วยสถาปั ตยกรรมบารอค ปั จจุบนั บางส่ วนของพระราชวังฤดูหนาว
ได้เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมในฐานะ พิพิธภัณฑ์ เฮอร์ มิเทจ (TheState Hermitage Museum)ซึ งเป็ นสถานทีเก็บรวบรวมงาน
ศิลปะลํ-าค่าของโลกกว่า C ล้านชิ-น

รวมทั-งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี ,ปิ กัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็ นต้น จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที
ใหญ่ทีสุ ดของโลกแห่ งหนึ ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิ ดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั-นหากวันทีเดินทางตรงกับ
ช่วงวันปิ ดเข้าชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิb ปรับเปลียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยจะเปลียนไปเข้าพระราชวังอืนทีเปิ ด
หรื อสถานทีอืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว**
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ในพระราชวังอเล็กซานเดอร์ พิเศษ เมนูวอสก้ า + ไข่ ปลาคาเวียร์

นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์ หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที \ ทรงสร้างให้เป็ น
เกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผูป้ ระกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาว
รัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็ นอยูท่ ีจนลง เป็ นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดย
ส่ งหญิงชาวนาผูห้ นึงติดระเบิดพลีชีพวิง

เข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริ เวณถนนทีเกิดเหตุน; นั ถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็ นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี;
รู ปแบบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบรัสเซียในคริ สต์ศตวรรษที {@-{x มีรูปร่ างลักษณะคล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลทีเมืองมอสโคว

เดินทางสู่

มหาวิหารคาซาน KAZAN CATHEDRAL ถูกสร้างขึ-นในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช ปี ค.ศ. @F[C ตั-งอยูใ่ จกลาง

เมือง บนถนนเนฟสกี- ในสมัยก่อนเป็ นโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าปอลด์ที @ ในปี ค.ศ. @C[[ ได้ทาํ การสร้างวิหารใหม่
ให้ยิงใหญ่และสวยงามมากขึ-นกว่าเดิมมหาวิหารแห่ งนี- มีลกั ษณะรู ปทรงครึ งวงกลม มีเสาหิ นวางเรี ยงแถวยาวอย่างเป็ นระเบียบ
ประกอบไปด้วยเสาโรมัน KX ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึงมียอดสู งถึง K[ เมตร ด้านนอกของวิหารมีสวนสาธารณะทีชาวรัสเซี ยจะ
มาพักผ่อนหย่อนใจ

เย็น
ทีพัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Park Inn Pribaltijskayaหรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรั สเซีย ทีเมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันทีหกป้ อมปี เตอร์ แอนด์ ปอลล์ • มหาวิหารเซนต์ ไอแซค • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั7น เดินทางสู่ ป้ อมปี เตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)สิ งแรกทีสร้างในเมืองเซนต์ปิเตอร์ สเบิร์ค สร้างขึ-นในปี
ค.ศ.@F[\ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นสิ งก่อสร้างทีสู งทีสุ ดของเมือง โดยมีความสู งถึง @WW.A เมตร ลักษณะเป็ นรู ปทรงหก
เหลียม เป็ นศิลปะแบบบารอค ปั จจุบนั ด้านในเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีใช้เป็ นทีฝังพระศพของพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช และพระบรมวงศา
นุวงศ์แห่ งราชวงศ์โรมานอฟ นอกจากนี- ยงั มีภาพเขียนของนักบุญ รวมรู ปพระแม่มารี ศกั ดิbสิทธิb ทีงดงาม อันเป็ นทีเลือมใสศรัทธา
ของคริ สต์ศาสนิกชน
เทียง
จากนั-น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)วิหารทีถือว่าได้รับการตกแต่งอลังกาลมากทีสุ ด

ยอดโดมฉาบด้วยทองคําแท้ @[[ กิโลกรัม และภายในใช้หินอ่อน และหิ นอืน ๆ กว่า V\ ชนิด ในอดีต
เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ทีสถานทีแห่ งนี- จึงได้มีการก่อสร้างขึ-นใหม่ ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที @ ในปี ค.ศ. @C@C ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรังเศส ชือ Auguste de Montferrandโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง V[ ปี มีการออกแบบด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
เรเนสซองส์ และบาโรก ตัววิหารใหญ่โต สี ขาวบริ สุทธิ ประดับด้วยประติมากรรมเหล็กอันงดงาม เป็ นโบสถ์ออร์ โทดอกซ์แห่ ง
เดียวทีประดับประดาตกแต่งด้วยกระจกสี อย่างวิจิตรบรรจง และยังเป็ นสถานทีศักดิbสิทธิb ทีชาวเมืองทีนี ให้ความนับถือเป็ นอย่าง
มาก เนื องจากในอดีตตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซี จนราบคาบ แต่มหาวิหารไอแซคแห่ งนี- กลับได้รับความเสี ยหาย
เพียงเล็กน้อยเท่านั-น

จากนั7น นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรื อ พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังทีสวยงาม ทีสร้างขึ-น
ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์ มหาราช เป็ นพระราชวังทีสรรสร้างโดยศิลปิ นเอกในสมัยนั-น ทีชือว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี และ เลอ บร
อง ซึงทั-งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี- โดยตัวภายในพระราชวังเป็ นหน้าทีหลัก ของ ราสเทรลลี ออกแบบความงามในสไตล์
ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิ ก
พระเจ้าปี เตอร์ หมายมันปั- นมือกับพระราชวังนี- มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง @[ ปี ราสเทรลลีบรรจงสร้างพระราชวัง
อย่างประณี ตเน้นการตกแต่งภายในที เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสี น- าํ มันเป็ นหลักด้านนอกจะเป็ น
หน้าทีของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปี เตอร์ เชิญมาสร้างลานนํ-าพุ โดยเฉพาะ ลานนํ-าพุแห่ งนี- ถือเป็ นจุดหลักของประสาทแห่ งนี- ก็
ว่าได้ ด้วยความยิงใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิ ตย์กระทบผิวนํ-า และขอบอ่างสี ทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่ มรื นของ
ต้นไม้นานาพันธุ์จึงทําให้เกิดภาพทีสวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

** ในส่ วนของนํา7 พุทางพระราชวังจะปิ ดในฤดูหนาว ประมาณช่ วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ
อาจปิ ดทําการในวันจันทร์ สิ7นเดือน หรื อวันจันทร์ กบั วันอังคาร (Cวันติดต่ อกัน) ซึงเป็ นธรรมเนียมวันหยุด
ของชาวพืน7 เมืองรัสเซีย ในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิมวันหยุดหรื ออาจจะปิ ดทําความสะอาด
โดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า กรณีทพระราชวั
ี
งฤดูร้อนปิ ด ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิNปรับเปลียนโปรแกรมได้
ตามความเหมาะสม โดยจะเปลียนไปเข้ าพระราชวังอืนทีเปิ ดหรื อสถานทีอืนๆในช่ วงเวลาดังกล่ าว**

นําท่าน ล่ องเรื อแม่ นําเนวา NEVA RIVER CRIUSE พิเศษ!!จิบไวน์ ฉลองฤดูกาล White Night ดินแดนแห่ งพระอาทิตย์ เทียงคืน
พร้อมดืมดํากับบรรยากาศของสองฟากฝังเป็ นแม่น- าํ ในประเทศรัสเซียส่ วนยุโรป ไหล
ออกจากทะเลสาบลาโดกาและไหลเข้าสู่ อ่าวฟิ นแลนด์ในทะเลบอลติก มีความยาวค่อนข้างสั-น คือ 74 กิโลเมตร แต่เป็ นแม่น- าํ ทีมี
การไหลเป็ นอันดับสามในยุโรป ผ่านเขตการปกครองของรัสเซีย 2 แห่ ง คือ เลนินกราดโอบลาสต์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เย็น
ทีพัก

Park Inn Pribaltijskaya หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ทีเมืองเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก

วันทีเจ็ด

พระราชวังแคทเธอรีน • Outletpulkovo Village • สนามบินพัลโคโวเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก ประเทศรัสเซีย
สนามบินอิสตันบูล
(เช้ า/-/-)

เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ0 กั
จากนั7น นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้ าซาร์ หรื อหมู่บ้านปุชกิน7 สถานทีประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั-นสู งไม่วา่ จะเป็ นอ
เล็กซานเดอร์ ปุชกิ-น ยอดกวีเอกรัสเซีย นําท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ทีสวยงาม

แห่ งหนึงในรัสเซีย มีหอ้ งต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอําพัน (แอมเบอร์รูม) เป็ นสุ ดยอดงานศิลป์ ยุค
ศตวรรษที@C อันประมาณค่ามิได้ทีช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริ ยฟ์ รี ดริ ชที@

แห่ งรัสเซียประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ-นเนื-อที @[[ ตารางเมตร ประดับอําพัน X ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก
อัญมณี มีค่าจากอิตาลี ห้องอําพันถูกสร้างขึ-นใหม่ในช่วง W[ ปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั ราคาประเมินคร่ าวๆ มากกว่า @VW ล้านดอลล่าห์
(ในกรณี ทีไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรี นได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอนําท่านชม พระราชวังพาฟลอฟส์ ตั-งอยูส่ วนขนาดใหญ่ซึง
สร้างโดพระราชินีแคทเธอรี นมหาราช เพือให้กบั พระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างทีพระองค์ทรงโปรดทีสุ ดคือ Charles Cameron
เป็ นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้าพอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนทีพระองค์โปรดปรานเนืองจาก
พระองค์ตอ้ งการศิลปะแบบฝรังเศสมากกว่าอิตาลี ทําให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาทํางานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ที@ขึ-นครองราชย์ทรงเสด็จมาพํานักทีพระราชวังนี-ตวั พระราชวังประดับด้วยของเก่าดั-งเดิมทีถูกเก็บให้รอดพ้นจากก
ทําลายเมือคราวสงครามโลก)
จากนั7น นําท่านเดิ นทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรปและเป็ นแหล่งช้อปปิ- งที รวม
ร้านค้าดังมากมายกว่า V[ ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ- ง ทีครบครันด้วยสิ นค้าชั-นนําต่างๆ มากมาย
จากนั7น ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ สนามบินพัลโคโวเซนต์ ปิเตอร์ เบิร์ก ประเทศรัสเซีย
@B.@B น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองอิสตันบูล โดยสายการบินสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เทียวบินที TK402
@C.VA น.

ถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานนานาชาติอสิ ตันบูล ประเทศตุรกี **เพือแวะเปลียนเครื อง**

C>.@B น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ เทียวบินที
**บริการอาหารและเครื องดืมบนเครื อง**

TK64

วันทีแปด

สนามบินสุ วรรณภูมิ

09.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
……………………………………………………………………………………………………………

อัตราค่ าบริการและเงือนไขรายการท่ องเทียว

ตารางวันเดินทางราคา ตุรกี รัสเซีย ไปครังเดียวเทีย0 ว ? ประเทศ E มหานคร
ชมฤดูกาล Whitenight F วัน J คืน เดินทางโดยสายการบินเตอกิชแอร์ ไลน์ (TK)
เริ0มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ ทบิน

(( มิ.ย.+,

(- มิ.ย.+,

TK065/TK064

,+ มิ.ย.+,

./ ก.ค.+,

TK069/TK064

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย0 ว

58,900

58,900

57,900

6,000

62,900

62,900

61,900

6,000

** คณะเดินทางจํานวน EA ท่ านต่ อกรุ๊ป**
อัตราค่ าบริการรวม
ตัLวเครื0 องบินไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป กรุ งเทพฯ-อิสตันบูล-กรุ งเทพฯ สายการบิน Tukish Airlines(TK)ไม่ สามารถสะสม
ไมล์ได้
ภาษีนํามันและภาษีตัLวทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม0 หากสายการบินปรับขึนก่ อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนําหนักกระเป๋าไม่ เกิน ?A กก.ต่ อ R ใบ (โหลดได้ ท่านละ R ใบ)กระเป๋าถือขึนเครื0 อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ R ใบ
ค่ าทีพ0 กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ ? ท่ าน)
ค่ าอาหารทุกมือตามรายการระบุ,นําดื0มบริการบนรถวันละ R ขวด/ท่ าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต0 ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท0 ่ องเทีย0 วตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ0นและหัวหน้ าทัวร์ นําเทีย0 วคนไทย

ประกันอุบัติเหตุวงเงินR,AAA,AAA บาท, ค่ ารักษาพยาบาลในต่ างประเทศวงเงิน @A0,000 บาท
เงื0อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที0ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง
ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
× ภาษีหัก ณ ทีจ0 ่ าย E%และภาษีมูลค่ าเพิม0 X%
× ค่ าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
× ค่ านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี0 กินกว่ าสายการบินกําหนด ?A กิโลกรัมต่ อท่ าน
× ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื0 องดื0มที0สั0งเพิม0 พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที0ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
× ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมื องจากเจ้ าหน้ าที0ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที0กรมแรงงานทังที0เมืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ0งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ0น,พนักงานขับรถ,หัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทังทริป 80 USD/ท่ าน

เงื0อนไขการสํ ารองทีน0 ั0ง
R.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิZคณะเดินทาง ?@ ท่ านขึนไป กรณีไม่ ถึง ?@ ท่ าน ทางบริษัทจะขอเลื0อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย0 นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม0 ท่ านละไม่ เกิน C,AAA บาท โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า ?A วันก่ อนการเดินทาง
?.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา ?A,AAA บาท ส่ วนทีเ0 หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ าR@
วันมิฉะนันถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่ อนเดินทาง?Rวัน)
E. กรณียกเลิก
E.R ยกเลิกหรื อเลื0อนการเดินทางต้ องทําก่อนการเดินทาง C@ วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ทงหมด
ั
ยกเว้ นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิZการคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื0อนไขใดๆทังสิ น
3.?ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิZการคืนเงินทังหมดโดยไม่ มีเงื0อนไขใดๆทังสิ น
C. กรณีเจ็บป่ วย

C.R กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ0งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื0อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ทงนี
ั ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ0 ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื0อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง
@.กรณีทที0 ่ านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตัLวภายใน เช่ น (ตัLวเครื0 องบิน,ตัLวรถทัวร์ ,ตัLวรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที0
เจ้ าหน้ าทีท0 ุกครังก่ อนทําการออกตัLวหรื อชําระค่ าทัวร์ เนื0องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย0 นไฟล์ ทบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้
แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิZในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมทีพ0 กั
สํ าหรั บห้ องพักแบบ E เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ E ท่ าน บริ ษัทฯขอ
แนะนําให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ ? ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่ านมากกว่ า
การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทําให้ ห้องพักแบบเดี0ยว
Single ห้ องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชัน
มาตรฐานของโรงแรมในประเทศตุรกีนัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที0ระบุชื0อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนันจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที0ยวของประเทศตุรกี
เท่ านัน ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม0 เติม
บริษัทฯมีสิทธิZในการเปลีย0 นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี0 กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
เทีย0 วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย0 ว สามารถเปลีย0 นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสํ าคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า X เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื0อท่ องเทีย0 ว
เท่ านัน (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า X เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต0 รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก0 รม
แรงงานทังจากไทยและต่ างประเทศซึ0งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ0งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื0อนไขนีในกรณีทเี0 กิดเหตุสุดวิสัย ซึ0งอาจจะปรับเปลีย0 นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ0งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเทีย0 ว(ซึ0งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื0อนไขนีในกรณีทเี0 กิดเหตุสุดวิสัย ซึ0งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย0 วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมือ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากเกิดสิ0 งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี0 กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย0 วเองหรื อในกรณีทกี0 ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุ ดจากสายการบิน
กรณีทกี0 ารตรวจคนเข้ าเมืองทังทีก0 รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร0 ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิZทจี0 ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิ น
ตัLวเครื0 องบินเป็ นตัLวราคาพิเศษ กรณีทที0 ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื0อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย0 นชื0 อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึน ตามอัตราค่ านํามันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย0 น ทางบริษัท สงวนสิ ทธิZปรับ
ราคาตัLวดังกล่าว
เมื0อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทังหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื0อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ0 ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแล้ วทังหมด
กรุ๊ ปทีเ0 ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต0 ้ องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย0 วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าทัวร์ ทงหมด
ั
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทําให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรทีท0 าํ ให้ ใบหน้ าเปลีย0 นไป ดังนัน ท่ านต้ องทํา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทําการจองทัวร์
กรณีมี “คดีความ” ทีไ0 ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ0งเป็ นสิ0 งทีอ0 ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น
กรณี “หญิงตังครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี0 ัดเจน สิ0 งนีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทังสิ น
กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนําเงิน)เดินทางเพื0อการท่ องเทีย0 วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิZไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทังสิ น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื0อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจําเพื0อประโยชน์ ของท่ านเอง**

