วันที่หนึ่ ง
08.00 น.

11.00 น.
14.40 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาห์เรน –มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque – ประตูสูบ่ าห์เรน - สนามบิน
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Q เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทัง้ นี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซนั่
ก่อนทาการออกตัวภายในประเทศทุ
๋
กครัง้ กรุณาเช็คข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บริษทั ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทางอีกครัง้
บินลัดฟ้ าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนัน้ ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศ
รัสเซีย (กรุงมอสโคว์)
นาท่านชม มัสยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมัสยิดที่ข้นึ ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ท่สี ุดเป็ นอันดับต้นๆ ของโลก ที่ถกู ตัง้ ชื่อ
ตามกษัตริยผ์ ูส้ ร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็ นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดทีถ่ ูกตกแต่งด้วยวัสดุ
ชัน้ เลิศที่รวบรวมมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม ้แต่ประตูไม ้สุดอลังการ
ที่ทาจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็ นมัสยิดที่เป็ นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล ้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยงั ถูกประกาศ
ให้เป็ นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกล่าวทางมัสยิดมีกจิ กรรมทางศาสนาหรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายใน
มัสยิดด้วยเหตุผลใดก้ตาม ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชม และทางคณะทัวร์จะให้ท่านได้ฟงั บรรยายและการถ่ายรู ปจากภายนอก
มัสยิดเท่านั้น จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูสบู ่ าห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผู ้

เย็น

ครองรัฐบาห์เรนเพื่อเป็ นทางเข ้าไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิ่น สร้างเสร็จสมบูรณ์
เมือ่ ค.ศ. 1945 และได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น
จากนัน้ เราจะพาท่านไปเปิ ดประตูสู่วฒั นธรรมวิถชี วี ติ การเป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มคี วามสาคัญต่อวิถชี วี ติ ของชาวเมือง ซึง่ ที่น่ที ่านจะได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ ของคนท้องถิ่นอย่างเป็ น
กันเอง พร้อมช็อปปิ้ งของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ท่หี าชิมที่ไหนไม่ได้ใน
โลกนี้ นอกจากที่น่เี ท่านัน้
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินบาห์เรน

วันที่สอง

มอสโคว–จุดชมวิวสแปร์โร่ฮลิ ล์-มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์-สถานี รถไฟใต้ดินมอสโคว-ถนนอาร์บตั

01.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง โดยประมาณ ฯ

06.30 น.

เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโคว์ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาริมแม่นา้ มอสควา (Moskva) เป็ น
ที่อ ยุ่อ าศัยของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโคว์มีประวัติศาสตร์ย าวกนาน 850 ปี นับตัง้ แต่ ยุคก่อ ตัง้
อาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัยของพระเจ้าอิวานที่ 3 และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ได้มกี ารขยายดินแดนอย่ างกว้างขวาง ต่อมาใน
สมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช ก็ได้ทาการย้ายเมืองหลวงไปยังเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จนกระทัง่ การปฏิวตั ิประเทศในปี ค.ศ.
1917-1918 กรุงมอสโคว์จึงกลับมาเป็ นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต จนถึงสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบนั จากนัน้ นาท่านสู่ จุด
ชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโคว์ท่อี ยู่เบื้องล่างได้โดยทัง้ หมด จึงทาให้เลนินผูน้ าพรรค
คอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็ นที่ตงั้ บ้านพักของตน ปัจจุบนั พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัย
มอสโคว์ และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ท่คี ู่รกั นิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน และเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็ น
พิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์นาท่านเดินทางเข ้าชม มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารพระคริสต์
ผูช้ ่วยเหลือ เป็ นวิห ารที่ใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย
และสูงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ง
ชัยชนะและแสดงกตัญญู แด่พระเป็ นเจ้าที่ทรง
ช่วยปกป้ องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโป
เลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 45 ปี ในอดีตสมัยสตาลินเคย
ถูกระเบิดทิ้ง เพื่อ ทาลายความเชื่อ ในศาสนา
ของประชาชน และต่อมาหลังจากการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต ก็ได้มกี ารริเริ่มสร้างมหา
วิหารขึ้นมาใหม่ โดยเงินจากรัฐบาลกลางและ
การบริจาคจากประชาชน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางชม สถานี ร ถไฟใต้ดิ นมอสโคว์
ปัจจุบนั การสถานีรถไฟใต้ดนิ มอสโคว์ มีทงั้ หมด
12 สาย 215 สถานี เริ่มก่อสร้างในสมัยของสตา
ลิน ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสร้า ง
ขึ้นเพื่อ สงคราม โดยมิได้มจี ุดประสงค์เ พื่อ การ
คมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มต้นคือในยุค
ของประธานาธิ บดีสตาลิน ได้เ ริ่มก่อสร้างรถไฟ
แห่งนี้เพื่อใช้ในการขนส่งทหาร และ อาหารไปยัง
หัวเมือ งต่ างๆของสหภาพโซเวีย ตในยามที่เ กิด
สงคราม และยังใช้สถานนีรถไฟแห่งนี้เป็ นที่ล้ภี ยั แก่ประชาชนอีกด้วย การก่อสร้างใช้แรงงานกว่า 12,000 คน สถาปัตยกรรม

คา่

ภายในสถานี ได้สะท้อนเหตุการณ์การรวมชาติในสมัยโซเวีย ต เนื่องจากต้องการให้ชาวต่างชาติเห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ประวัติศาสตร์ชาตินิยม โดยแต่ละสถานีก็จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกต่างกันออกไป จากนัน้ นาท่านอิสระช็อปปิ้ ง ณ ถนน
อารบัต ถนนสายประวัติศาสตร์ตงั้ แต่ศตวรรษที่ 15 ในช่วงต้นๆนัน้ ถนนเส้นนี้ถูกใช้เป็ นฐานที่อยู่อาศัยของตารวจลับ และ
ต่อมาเป็ นที่อ ยุ่ของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตก็ได้ก ลายเป็ นที่อ ยู่อ าศัยของ สมาชิก ระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต์ จนในปี ค.ศ.1985 ที่น่ถี ูกแปลงให้เป็ นศูนย์กลางการค้าขายและกลายเป็ นถนนช้อปปิ้ ง โดยตลอดทัง้ สองข้างของ
ถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะมีนกั แสดง นักดนตรี ศิลปิ น ตลอดจนร้านขายสินค้าพื้นเมือง และซูเปรอ์มาร์เก็ต มากมาย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าที่พกั Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่สาม

มอสโคว-เซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พุชกิน–พระราชวังแคเทอรีน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟมอสโคว์เพื่อออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรี น
พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.
1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสี
ของปี เตอร์มหาราช ซึ่งได้ครองราชย์หลังจาก
ปี เตอร์มหาราชสวรรคต ทรงประสงค์สร้างวัง
แห่ง นี้ข้ ึนเพื่อ เป็ น พระราชวังฤดู ร อ้ น โดย
สถาปนิก ชาวเยอรมันแต่ ใด้ร บั การต่ อ เติ ม
และตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมัย พระ
นางแคทเธอรี น ที่2 ทรงโปรดปรานศิ ลปะ
แบบนีโอคลาสสิค พระนางจึงสัง่ ให้ตกแต่ ง
ใหม่ในแบบที่พระองค์ชอบ การตกแต่งพระราชวังใหม่ในแต่ ละครัง้ จึ งเปรีย บเสมือนการแสดงอานาจและบารมีของผูเ้ ป็ น
เจ้าของในแต่ละยุค ซึ่งจากการตกแต่งที่ผสมผสานหลายครัง้ จึงเกิดรู ปแบบใหม่ท่เี รียกว่า “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรู หรา และ
งดงามดังเช่นในปัจจุบนั ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดว่ากันว่าทัง้ พระราชวังและรูปปัน้ ตกแต่งประดับประดาด้วยทองคากว่า 100 กิโลกรัม
ถึงขนาดมีข่า วลือ ว่า หลังคาของวังเป็ นทองคาแท้ๆ เลยทีเ ดีย ว แต่ พ ระราชวังก็ได้ถูก ทาลายโดยกองทัพ เยอรมันในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้รบั ความเสียหายอย่างมาก การซ่อมแซมรูปลักษณ์ภายนอกและบางห้องของพระราชวังเสร็จทันงาน
ฉลองครบ 300 ปี ของเมือง ในปี 2003
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าที่พกั Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง

เที่ยง

คา่

วันที่ส่ี

เซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ -พระราชวังฤดูรอ้ น(ปี เตอร์ฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว-พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–ถนนเนฟสกี้

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

คา่

นาท่านเดินทางเขา้ ชม พระราชวังฤดูรอ้ น หรือ
พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ สร้างขึ้นตามบัญชาของ
ซาร์ ปี เ ตอร์ ม หาราช ภาย ในพระ ราชวั ง
ประกอบด้วยพระที่นงั่ หลายองค์และอุทยาน
หลายแห่ง ตกแต่งสถาปัตยกรรมบารอค ด้วย
ความงดงามของมันทาให้มสี มญาว่าเป็ น "วังแวร์
ซายแห่งรัสเซีย" ตัง้ อยู่ริมฝัง่ อ่าวฟิ นแลนด์ เป็ น
พระราชวังขนาดเล็ก ประกอบด้วยสวนพักผ่อน
พลับพลา นา้ พุมากมายกว่า 200 แห่ง ประดับ
ประดาด้ว ยรู ป ปั้น สี บ อรนซ์ ออกแบบโดย
ศิลปิ นจากฝรัง่ เศษและอิตาลี อาคารหลักของพระราชวังหลวงตัง้ อยู่ในตาแหน่งของแนวภูเขาธรรมชาติทางทิศใต้พระราชวังถูก
ออกแบบให้ขนาบข ้างด้วยสวน โดยมีส่วนของนา้ พุและสวนหย่อมบางส่วน จะอยู่ติดกับฝัง่ ทะเล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาด
ใหญ่จดั แสดงงานศิลป์ ะกว่า 2 ล ้าน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระนางแคเทอรีนมหาราชินี ได้ริเริ่มนาผลงานศิลป์ มาเก็บ
ไว้ต่อมาในช่วงสหภาพโซเวียตทางการก็ได้นาผลงานจากพระราชวังหลายๆ แห่งมารวมกับไว้ ณ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ อาคารเอก
ของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ คือ พระราชวังฤดู หนาว พระราชวังที่มสี ถาปัตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเป็ นสี่เหลียมผืนผ้า สูง 30
เมตร อดีตพระราชวังหลวงของราชวงศ์ โรมานอฟ โดยพระราชวังแห่งนี้ยุติบทบาทการบริหารแผ่นดินในช่วงการปฏิวตั ิของ
คอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1917 ปัจจุบนั ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ มีพ้ นื ที่จ ั ดแสดงหลักอาทิ ห้องศิลปะคลาสสิก
ห้องศิลปะสมัยนีโอคลาสสิกและสมัยใหม่ และ ห้องศิลปะรัสเซีย นอกจากผลงานศิลปะแลว้ บริเวณพิพธิ ภัณฑ์ยงั มีองครักษ์
แมวเหมียว 4 ขาให้ท่านได้สมั ผัสความน่ารักอีกด้วย จากนัน้ ทานเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค่ ณ ถนน
เนฟสกี้ และเลือกชมสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าที่พกั Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่หา้

ป้ อม ปี เตอร์ แอนด์ พอล - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหาร เซนต์ ไอแซ็ค – มอสโคว์( โดยรถไฟความเร็วสูง )

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

คา่

นาท่านเข ้าชม ป้ อมปี เตอร์ แอนด์ พอล สร้างขึ้นปี ค.ศ
1703 ในสมัย พระเจ้าปี เ ตอร์มหาราช ตัง้ อยู่บนเกาะ
วาซิลเยฟสกี้ (Vasilievsky Island) ใช้ป้องกันกองทัพ
สวี เ ดนในช่ ว งมหาสงคร ามเหนื อ ( The Great
Northern War) บริเวรภายในป้ อมปราการ มีวหิ ารชื่อ
วิหารปี เ ตอร์แอนด์พ อล เพื่อ เป็ นเกียรติ์แด่นกั บุญ ปี
เตอร์ และนัก บุ ญ พอลเพื่อ เป็ นการเผยแพร่ ศ าสนา
ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเป็ น
สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่าภายในทาการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่างจาก
โบสถ์ ทัว่ ไปในรัสเซีย นาท่านเดินทางชม โบสถ์หยดเลือด พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูก ลอบปลงพระชนม์ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่พ ระบิดา ทรงนารู ปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลกั ษณะรูปร่างคล ้ายวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว์ จากนัน้ นาท่านเข้าชม
มหาวิหารเซนต์ไอแซ็ค วิหารเซนต์ไอแซคถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจานงของพระเจ้าปี เตอร์มหาราช โดยใช้
หินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกว่า 118 ตัน จานวน 48 ชิ้นเพื่อนามันมาเป็ นฐานรองรับโดมที่ใหญ่ติดระดับโลกอีกชิ้นหนัก 67 ตัน
ในส่วนของภายในโบสถ์ เริ่มตัง้ แต่ประตูทางเข ้าที่มกี ารแกะสลักไม ้โอ๊กและสัมฤทธิ์ ที่มนี า้ หนักถึง 6 ตัน ในส่วนของภายใน
โบสถ์นนั้ ประกอบไปด้วยรู ปหล่อของเหล่าบรรดานักบุญชื่อดังอยู่ท่ผี นังห้อง ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ หมดกว่า 40 ปี ทางเข้าของ
วิหารมีรูปหล่อทองเหลืองของพระเจ้าปี เตอร์มหาราชตัง้ ตระหง่าน เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของผูท้ ่รี ิเริ่มก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟ นคร เซนต์ ปี เตอร์สเบิรก์ เพื่อโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4
ชัว่ โมง)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าที่พกั Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่หก

พระราชวังเครมลิน – จัตรุ สั แดง – มหาวิหาร เซนต์ บาเซิล - พิพธิ ภัณฑ์ อาร์เมอรี่

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเขา้ ชม พระราชวังเครมลิน คาว่า เครมลิน ในภาษารัสเซีย นัน้ มีความหมายแปลว่าป้ อมปราการ ภายใน
พระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปด้วยพระราชวัง วิหารสาคัญๆ และที่ทาการของรัฐบาล พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็ นพระ
ตานัก ของซาร์ในมอสโก หลังจากการปฏิวตั ิของคอมมิวนิสต์ พระราชวังเครมลินก็ได้ก ลายมาเป้ นทีทาการของรัฐ บาล
จนกระทัง่ การล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงได้เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ดงั ปัจจุบนั เป็ น พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์
สมบัติของอดีตพระเจ้าแผ่นดิน รูปเคารพทางศาสนา ล ้วนเก็บอยู่ในห้องต่างๆ ใน พระราชวังเครมลิน มากมายจนประเมินค่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

ไม่ได้ ดังนัน้ กระบวนการเข ้าออก สถานที่แห่งนี้
จะมีความเข ้มงวดเป็ นพิเศษ จากนัน้ นาท่านชม
จัตุรสั แดง จัตุรสั แดงถูกตัง้ ขึ้นในช่วงศตวรรษที่
15 ภายใต้พ ระราชโองการของพระเจ้า อีวาน
มหาราช การสร้างจัตุรสั แดงนี้มจี ุดประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน
ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์อีวานที่ 4 จากนัน้
นาท่านชม มหาวิหารเซนต์เบซิล มหาวิหารที่ถอื
เป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจัตุรสั แดงในปัจจุบนั
ก็ได้ถูก สร้างขึ้น จัตุรสั แดงเป็ นสัญลัก ษณ์ของ
สหภาพโซเวียต มีความสาคัญเฉกเช่นจัตุรสั เทียนอันเหมินของจีน โดยจะเป็ นจุดที่ทาการเฉลิมฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะ
ในช่วงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ (The great patriotic war) เป็ นการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึ่งต่อ มาได้มีพิธีก ารสวนสนาม แสดงแสนยานุ ภาพทางการทหาร ณ จัตุรสั แห่งนี้เ ป็ นประจาทุก ปี
นอกจากนัน้ จัตุรสั แดงยังเป็ นที่ตงั้ ของอนุสาวรียบ์ รรจุศพของวลาดิมรี ์ เลนิน ผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรก ที่ได้นาลัทธิมากซ์มา
ปรับใช้และปฏิวตั ิสงั คม ตัวสุสานสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง หีบศพของท่านเลนินวางอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบไว้ นี่เป็ นอีก
อนุสรณ์สถานที่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี (Kremlin Armoury Chamber) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดของประเทศรัสเซีย ที่
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 1 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติลา้ ค่าต่างๆ ทัง้ เครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค์ และเครื่องใช้
ต่างๆ มากกว่า 2.7 ล ้านชิ้น ภายในมีการแบ่งโซนการจัดแสดงในแต่ละยุค นับตัง้ แต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ถึงช่วงต้น
คริ สต์ศตวรรษที่ 20 หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่ีสมบูร ณ์ท่ีสุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑ์หา้ มทาการถ่า ยรู ปโดย
เด็ดขาด)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข ้าที่พกั Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกล้เคียง

วันที่เจ็ด

ตลาดอิสไมโลว่า - มอสโคว–บาห์เรน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลว่า (Izmailovo market) ตลาดขายของที่ระลึกที่ถูกและดีท่สี ุด แห่งหนึ่งในรัสเซีย ตลาดที่มี
เอกลักษณ์รวบรวมของฝากของที่ระลึก ของเก่าเก็บที่มคี ุณค่า ที่เห้นจะมีมากและเป็ นที่นิยมของเหล่านักท่องเที่ยวก็คือตุก๊ ตา
มาโตรสก้า (MATRYOSHKA) หรือตุก๊ ตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอาพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง
เลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย
นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศบาห์เรน

14.50 น.
19.40 น.

22.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 015 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว นาท่านพักผ่อน
ภายในสนามบิน
บินลัดฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 10 นาที

วันที่แปด

กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการจัดวางห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะอยู่
คนละชัน้ ดังนั้นกรณี ท่ลี ูกค้าเดินทางเป็ นครอบครัว อาจจะไม่ได้หอ้ งพักที่อยูต่ ิดกัน
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูเ่ ขตอากาศหนาวจัด
3. กรณี ท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ นอาคารแบบท้องถิ่น ห้องอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. กรณี ท่ตี อ้ งการนอนห้องพักแบบ 3 ท่าน เตียงที่ได้อาจจะเป็ นเตียงเสริม โดยอาจจะมีขนาดเตียงที่เล็กกว่าเตียงทัว่ ไป
6. โรงแรมไม่อนุ ญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ขวบเข้าพัก โดยไม่มเี ตียงเสริ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ

เที่ยวฟิ น 3 นคร 2 ประเทศ
มอสโคว เซนต์ปีเตอร์ บาห์เรน 8 วัน 5 คืน GF
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 08 – 15 มี.ค. 63
วันที่ 22 – 29 มี.ค. 63
วันที่ 12 – 19 เม.ย. 63
วันที่ 19 – 26 เม.ย. 63

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

45,990
44,990
48,990
44,990

45,990
44,990
48,990
44,990

44,990
43,990
47,990
43,990

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

35,990
34,990
38,990
34,990

7,900
7,900
7,900
7,900

อัตราค่าบริการรวม









ค่าตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 ก.ก. ท่านละ 1 ชิ้น
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั ิเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ

 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 23 กก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 42 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-21 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล ้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิ่มเงินท่านละ 5,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่าน
ละ 2,000 บาท และ กรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศรัสเซียระงับการอนุมตั ิวซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีตอ้ งทาเรื่องยื่นขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข ้อสรุปและข ้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุติส้นิ สุดสมบูรณ์

4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันที่คณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริ การ บริษ ทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริก ารทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่ จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข ้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางฑูต (เล่มนา้ เงินและสีแดง)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีท่ที ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติโดยคิดเป็ นส่วนต่างค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า
23. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

