
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเ์รน –มสัยดิกลาง Al Fateh Mosque – ประตูสูบ่าหเ์รน - สนามบิน 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิบริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์Q เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อินรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

                    เที่ยวบินขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทัง้น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแตล่ะซีซ ัน่ 

กอ่นท าการออกตัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้ กรุณาเช็คขอ้มลูกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทางอกีคร ัง้ 

11.00 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ี

14.40 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท้่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยงัประเทศ

รสัเซยี (กรุงมอสโคว)์ 

น าท่านชม มสัยดิกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมสัยดิที่ขึ้นชื่อว่ามขีนาดใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถกูต ัง้ชื่อ  

ตามกษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่ถูกสรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิทีถู่กตกแต่งดว้ยวสัดุ

ช ัน้เลศิที่รวบรวมมาจากท ัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการ

ที่ท  าจากอินเดยี ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยดิแห่งนี้ยงัถูกประกาศ

ใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาตอิีกดว้ย หมายเหต ุ: หากวนัเวลาดงักลา่วทางมสัยิดมกีจิกรรมทางศาสนาหรือมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายใน

มสัยิดดว้ยเหตผุลใดกต้าม ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท่้านไดฟ้งับรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอก

มสัยิดเท่านั้น จากนัน้น าทา่นสู่ ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผู ้

ครองรฐับาหเ์รนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึ่งเป็นยา่นธุรกจิที่ส  าคญัและแหลง่จบัจ่ายของทอ้งถิ่น สรา้งเสรจ็สมบูรณ์

เมือ่ ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1986 เพื่อปรบัเปลีย่นใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอิสลามมากขึ้น 

จากนัน้เราจะพาทา่นไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีวีติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมอืง Manama Souq ตลาด

ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีวีติของชาวเมอืง ซึง่ที่นี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีวีติของคนทอ้งถิ่นอย่างเป็น

กนัเอง พรอ้มชอ็ปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณจ์ากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชมิที่ไหนไมไ่ดใ้น

โลกนี้ นอกจากที่นี่เท่านัน้ 

เยน็     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิบาหเ์รน  

 

วนัที่สอง  มอสโคว–จุดชมววิสแปรโ์รฮ่ลิล-์มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร-์สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว-ถนนอารบ์ตั  

01.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF 012 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ช ัว่โมง โดยประมาณ ฯ 



 

 

 

06.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโควถ์ูกสรา้งขึ้นบนเนินเขาริมแม่น า้มอสควา (Moskva) เป็น

ที่อยุ่อาศยัของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควม์ีประวตัิศาสตรย์าวกนาน 850 ปี นบัตัง้แต่ยุคก่อตัง้

อาณาจกัรมสัโคว ีในรชัสมยัของพระเจา้อิวานที่ 3 และ 4 อาณาจกัรมสัโควกี็ไดม้กีารขยายดนิแดนอย่ างกวา้งขวาง ต่อมาใน

สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ก็ไดท้  าการยา้ยเมอืงหลวงไปยงัเมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนกระท ัง่การปฏวิตัิประเทศในปี ค.ศ. 

1917-1918 กรุงมอสโควจ์ึงกลบัมาเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต จนถงึสหพนัธรฐัรสัเซยีในปจัจุบนั จากนัน้น าท่านสู่ จุด

ชมวิวสแปรโ์ร่ฮิลล ์เป็นบริเวณที่มองเห็นทศันียภาพ ของนครมอสโควท์ี่อยู่เบื้องลา่งไดโ้ดยท ัง้หมด จึงท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรค

คอมมวินิสตใ์นอดีต เลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้ เป็นที่ต ัง้บา้นพกัของตน ปจัจุบนัพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่ต ัง้ของมหาวิทยาลยั

มอสโคว ์และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควท์ี่คู่รกันิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน และเป็นจุดที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็น

พเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโควน์ าท่านเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์หรือที่เรียกกนัว่า มหาวหิารพระคริสต์

ผูช่้วยเหลอื  เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย

และสูงที่สุดในโลก สรา้งขึ้นในสมยัของพระเจา้

ซารอ์เลก็ซานเดอร ์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง

ชยัชนะและแสดงกตญัญูแด่พระเป็นเจา้ที่ทรง

ช่วยปกป้องรสัเซียใหร้อดพน้จากสงครามนโป

เลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวียรใ์ชเ้วลา

ก่อสรา้งนานถึง 45 ปี ในอดตีสมยัสตาลนิเคย

ถูกระเบิดทิ้ง เพื่อท าลายความเชื่อในศาสนา

ของประชาชน และต่อมาหลงัจากการลม่สลาย

ของสหภาพโซเวียต ก็ไดม้กีารริเริ่มสรา้งมหา

วหิารขึ้นมาใหม ่โดยเงนิจากรฐับาลกลางและ

การบริจาคจากประชาชน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางชม สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์

ปจัจุบนัการสถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์มที ัง้หมด 

12 สาย 215 สถานี เริ่มก่อสรา้งในสมยัของสตา

ลนิ ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสรา้ง

ขึ้นเพื่อสงคราม โดยมไิดม้จีุดประสงคเ์พื่อการ

คมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มตน้คือในยุค

ของประธานาธิบดีสตาลิน ไดเ้ริ่มก่อสรา้งรถไฟ

แห่งนี้ เพื่อใชใ้นการขนส่งทหาร และ อาหารไปยงั

หวัเมอืงต่างๆของสหภาพโซเวียตในยามที่เกิด

สงคราม และยงัใชส้ถานนีรถไฟแห่งนี้ เป็นที่ลี้ภยัแก่ประชาชนอีกดว้ย การก่อสรา้งใชแ้รงงานกว่า 12,000 คน สถาปตัยกรรม



 

 

 

ภายในสถานี ไดส้ะทอ้นเหตุการณ์การรวมชาติในสมยัโซเวียต เนื่องจากตอ้งการใหช้าวต่างชาติเห็นถึงชยัชนะอนัยิ่งใหญ่  

ประวตัิศาสตรช์าตินิยม โดยแต่ละสถานีก็จะมรูีปแบบสถาปตัยกรรมแตกต่างกนัออกไป จากนัน้น าท่านอิสระชอ็ปป้ิง ณ ถนน

อารบตั ถนนสายประวตัิศาสตรต์ ัง้แต่ศตวรรษที่ 15 ในช่วงตน้ๆนัน้ ถนนเสน้นี้ถูกใชเ้ป็นฐานที่อยู่อาศยัของต ารวจลบั และ

ต่อมาเป็นที่อยุ่ของขุนนาง และในสหภาพโซเวียต ถนนอารบตัก็ไดก้ลายเป็นที่อยู่อาศยัของ สมาชิกระดบัสูงของพรรค

คอมมวินิสต ์จนในปี ค.ศ.1985 ที่นี่ถูกแปลงใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและกลายเป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดท ัง้สองขา้งของ

ถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะมนีกัแสดง นกัดนตรี ศิลปิน ตลอดจนรา้นขายสนิคา้พื้นเมอืง และซูเปรอม์ารเ์ก็ต มากมาย  

ค า่     อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง 

 
วนัที่สาม มอสโคว-เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พชุกนิ–พระราชวงัแคเทอรีน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่สถานีรถไฟมอสโควเ์พื่อออกเดนิทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4  

ชัว่โมง)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางชม พระราชวงัแคทเทอรีน 

พระราชวงัแคทเธอรีน เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 

1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสี

ของปีเตอรม์หาราช ซึ่งไดค้รองราชยห์ลงัจาก

ปีเตอรม์หาราชสวรรคต ทรงประสงคส์รา้งวงั

แห่งนี้ ขึ้นเพื่อเป็นพระราชวงัฤดูรอ้น โดย

สถาปนิกชาวเยอรมนัแต่ใดร้บัการต่อเติม

และตกแต่งใหม่ในหลายยุคหลายสมยั พระ

นางแคทเธอรีนที่2 ทรงโปรดปรานศิลปะ

แบบนีโอคลาสสิค พระนางจึงส ัง่ใหต้กแต่ง

ใหม่ในแบบที่พระองคช์อบ การตกแต่งพระราชวงัใหม่ในแต่ละครัง้จึงเปรียบเสมอืนการแสดงอ านาจและบารมขีองผูเ้ป็น

เจา้ของในแต่ละยุค ซึ่งจากการตกแต่งที่ผสมผสานหลายครัง้จึงเกิดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า  “รสัเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา และ

งดงามดงัเช่นในปจัจุบนั ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดว่ากนัว่าท ัง้พระราชวงัและรูปปัน้ตกแต่งประดบัประดาดว้ยทองค ากว่า 100 กิโลกรมั 

ถึงขนาดมีข่าวลือว่าหลงัคาของวงัเป็นทองค าแท ้ๆ เลยทีเดียว  แต่พระราชวงัก็ไดถู้กท าลายโดยกองทพัเยอรมนัในช่วง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ไดร้บัความเสียหายอย่างมาก  การซ่อมแซมรูปลกัษณ์ภายนอกและบางหอ้งของพระราชวงัเสร็จทนังาน

ฉลองครบ 300 ปีของเมอืง ในปี 2003 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Meininger Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง  



 

 

 

 
วนัที่สี ่ เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์-พระราชวงัฤดูรอ้น(ปีเตอรฮ์อฟ)-พระราชวงัฤดูหนาว-พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ–ถนนเนฟสกี้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัฤดูรอ้น หรือ 

พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ สรา้งขึ้นตามบญัชาของ

ซา ร์ ปี เ ตอ ร์ม ห า ร า ช  ภาย ในพระ ร า ชว ัง

ประกอบดว้ยพระที่น ัง่หลายองค์และอุทยาน

หลายแห่ง ตกแต่งสถาปตัยกรรมบารอค ดว้ย

ความงดงามของมนัท าใหม้สีมญาว่าเป็น "วงัแวร์

ซายแห่งรสัเซยี" ตัง้อยู่ริมฝัง่อ่าวฟินแลนด ์เป็น

พระราชวงัขนาดเลก็ ประกอบดว้ยสวนพกัผ่อน 

พลบัพลา น า้พุมากมายกว่า 200 แห่ง ประดบั

ประดาดว้ยรูปปั้นสีบอรนซ์ ออกแบบโดย 

ศิลปินจากฝรัง่เศษและอิตาล ีอาคารหลกัของพระราชวงัหลวงตัง้อยู่ในต าแหน่งของแนวภูเขาธรรมชาติทางทศิใตพ้ระราชวงัถูก

ออกแบบใหข้นาบขา้งดว้ยสวน โดยมส่ีวนของน า้พุและสวนหย่อมบางส่วน จะอยู่ติดกบัฝัง่ทะเล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ (The State Hermitage Museum) หรือพระราชวงัฤดูหนาว เป็นพพิธิภณัฑข์นาด  

ใหญ่จดัแสดงงานศิลป์ะกว่า 2 ลา้น 5 แสนชิ้น โดยมจีุดเริ่มตน้จากพระนางแคเทอรีนมหาราชนิี ไดร้ิเริ่มน าผลงานศิลป์ มาเก็บ

ไวต่้อมาในช่วงสหภาพโซเวยีตทางการก็ไดน้ าผลงานจากพระราชวงัหลายๆ แห่งมารวมกบัไว ้ณ พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ อาคารเอก

ของพิพธิภณัฑแ์ห่งนี้ คือ พระราชวงัฤดูหนาว พระราชวงัที่มสีถาปตัยกรรมแบบบารอค ลกัษณะเป็นสี่เหลยีมผนืผา้ สูง 30 

เมตร อดตีพระราชวงัหลวงของราชวงศ ์โรมานอฟ โดยพระราชวงัแห่งนี้ ยุติบทบาทการบริหารแผ่นดินในช่วงการปฏวิตัิของ

คอมมวินิสต ์ในปี ค.ศ. 1917 ปจัจุบนัภายในพพิิธภณัฑแ์บ่งออกเป็น 3 ช ัน้ มพีื้นที่จ ัดแสดงหลกัอาท ิหอ้งศิลปะคลาสสิก 

หอ้งศิลปะสมยันีโอคลาสสกิและสมยัใหม่  และ หอ้งศิลปะรสัเซยี นอกจากผลงานศิลปะแลว้บริเวณพพิธิภณัฑย์งัมอีงครกัษ์

แมวเหมยีว 4 ขาใหท้่านไดส้มัผสัความน่ารกัอีกดว้ย จากนัน้ท านเดนิชมความงดงามของสถาปตัยกรรม ร็อคโคโค่ ณ ถนน

เนฟสกี้ และเลอืกชมสนิคา้ทอ้งถิ่นตามอธัยาศยั  

ค า่      อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Meininger Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง    

 
วนัที่หา้  ป้อม ปีเตอร ์แอนด ์พอล - โบสถห์ยดเลอืด - มหาวหิาร เซนต ์ไอแซ็ค – มอสโคว(์ โดยรถไฟความเร็วสูง ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

น าท่านเขา้ชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล สรา้งขึ้นปี ค.ศ 

1703 ในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ตัง้อยู่บนเกาะ

วาซลิเยฟสกี้   (Vasilievsky Island) ใชป้้องกนักองทพั

สวี เ ดนใน ช่ ว งมหาสงคร าม เหนื อ  ( The Great 

Northern War) บริเวรภายในป้อมปราการ มวีหิารชื่อ

วิหารปีเตอรแ์อนดพ์อล เพื่อเป็นเกียรติ์แด่นกับุญปี

เตอร์ และนกับุญพอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา 

ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเป็น

สิ่งก่อสรา้งที่สูงที่สุดของเมอืงและหา้มสรา้งสิ่งก่อสรา้งใดสูงกว่าภายในท าการตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกซึ่งนบัว่าแตกต่างจาก

โบสถ ์ ท ัว่ไปในรสัเซีย น าท่านเดนิทางชม โบสถห์ยดเลือด พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งขึ้นบนบริเวณที่พระเจา้อเลก็

ซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปตัยกรรมของรสัเซียใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มลีกัษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที่เมอืงมอสโคว์ จากนัน้น าท่านเขา้ชม 

มหาวิหารเซนตไ์อแซ็ค วิหารเซนตไ์อแซคถูกสรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจ านงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใช ้

หนิแกรนิตชิ้นเดยีวขนานกว่า 118 ตนั จ านวน 48 ชิ้นเพื่อน ามนัมาเป็นฐานรองรบัโดมที่ใหญ่ติดระดบัโลกอีกชิ้นหนกั 67 ตนั 

ในส่วนของภายในโบสถ ์เริ่มตัง้แต่ประตูทางเขา้ที่มกีารแกะสลกัไมโ้อก๊และสมัฤทธิ์ ที่มนี า้หนกัถงึ 6 ตนั ในส่วนของภายใน

โบสถน์ัน้ประกอบไปดว้ยรูปหลอ่ของเหลา่บรรดานกับุญชื่อดงัอยู่ที่ผนงัหอ้ง ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้หมดกว่า 40 ปี ทางเขา้ของ

วหิารมรูีปหลอ่ทองเหลอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชตัง้ตระหงา่น เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของผูท้ี่ริเริ่มก่อสรา้งศาสนสถานแห่งนี้   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ นคร เซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ เพื่อโดยสารรถไฟ SAPSAN กลบักรุงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 

ช ัว่โมง)  

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง 

 
วนัที่หก  พระราชวงัเครมลิน – จตัรุสัแดง – มหาวหิาร เซนต ์บาเซิล - พพิธิภณัฑ ์อารเ์มอรี่   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน ค าว่า เครมลนิ ในภาษารสัเซียนัน้ มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ภายใน

พระราชวงัเคลมลนิจึงประกอบไปดว้ยพระราชวงั วิหารส าคญัๆ และที่ท  าการของรฐับาล พระราชวงัเครมลนิเดมิเคยเป็นพระ

ต านกัของซาร์ในมอสโก หลงัจากการปฏิวตัิของคอมมิวนิสต ์พระราชวงัเครมลินก็ไดก้ลายมาเป้นทีท  าการของรฐับาล 

จนกระท ัง่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณัฑด์งัปจัจุบนั เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัย์

สมบตัิของอดตีพระเจา้แผ่นดนิ รูปเคารพทางศาสนา ลว้นเก็บอยู่ในหอ้งต่างๆ ใน พระราชวงัเครมลนิ มากมายจนประเมนิค่า



 

 

 

ไมไ่ด ้ดงันัน้กระบวนการเขา้ออก สถานที่แห่งนี้

จะมคีวามเขม้งวดเป็นพเิศษ จากนัน้น าท่านชม 

จตัุรสัแดง จตัุรสัแดงถูกตัง้ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 

15 ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อีวาน

มหาราช การสรา้งจตัุรสัแดงนี้มจีุดประสงคเ์พื่อ

ปรบัปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลนิ  

ต่อมาในสมยัของพระเจา้ซารอ์ีวานที่ 4 จากนัน้

น าท่านชม มหาวหิารเซนตเ์บซิล มหาวหิารที่ถอื

เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของจตัุรสัแดงในปจัจุบนั

ก็ไดถู้กสรา้งขึ้น จตัุรสัแดงเป็นสญัลกัษณ์ของ

สหภาพโซเวยีต มคีวามส าคญัเฉกเช่นจตัุรสัเทียนอนัเหมนิของจีน โดยจะเป็นจุดที่ท  าการเฉลมิฉลองวนัชาติ หรือโดยเฉพาะ

ในช่วงวนัประกาศชยัชนะในมหาสงครามรกัชาติ (The great patriotic war) เป็นการประกาศชยัชนะเหนือนาซเียอรมนั ใน

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่งต่อมาไดม้ีพิธีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จตัุรสัแห่งนี้ เป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนัน้ จตัุรสัแดงยงัเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรียบ์รรจุศพของวลาดมิรี์ เลนิน ผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรก ที่ไดน้ าลทัธิมากซม์า

ปรบัใชแ้ละปฏวิตัิสงัคม ตวัสุสานสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง หบีศพของท่านเลนินวางอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบไว ้นี่เป็นอีก

อนุสรณ์สถานที่ดงึดูดนกัท่องเที่ยวจากท ัว่โลก  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ (Kremlin Armoury Chamber) เป็นพพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรสัเซยี ที่

พระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี่ 1 สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บสะสมทรพัยส์มบตัิล  า้ค่าต่างๆ ท ัง้เครื่องทรง มงกุฎ บลัลงัค ์และเครื่องใช ้

ต่างๆ มากกว่า 2.7 ลา้นชิ้น ภายในมกีารแบ่งโซนการจดัแสดงในแต่ละยุค นบัตัง้แต่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 ถงึช่วงตน้

คริสต์ศตวรรษที่ 20 หนึ่งในพิพิธภณัฑท์ี่สมบูรณ์ที่สุดของรสัเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภณัฑห์า้มท าการถ่ายรูปโดย

เดด็ขาด) 

ค า่      บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง 

 
วนัที่เจด็  ตลาดอสิไมโลวา่  - มอสโคว–บาหเ์รน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางไปยงั ตลาดอิสไมโลว่า (Izmailovo market) ตลาดขายของที่ระลกึที่ถูกและดีที่สุด แห่งหนึ่งในรสัเซีย ตลาดที่มี

เอกลกัษณ์รวบรวมของฝากของที่ระลกึ ของเก่าเก็บที่มคีุณค่า ที่เหน้จะมมีากและเป็นที่นิยมของเหลา่นกัท่องเที่ยวก็คือตุก๊ตา 

มาโตรสกา้ (MATRYOSHKA) หรือตุก๊ตาแมลู่กดก เครื่องประดบัจากอ าพนั งานหตัถกรรมพื้นบา้น ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง

เลอืกชมสนิคา้ตามอธัยาศยั 

น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดนิทางต่อไปยงัประเทศบาหเ์รน  



 

 

 

14.50 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF 015 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

19.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านพกัผ่อน

ภายในสนามบนิ 

22.25 น.  บนิลดัฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 10 นาท ี

 

วนัที่แปด กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภมูิ)  

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาติสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

........................................................................................ 

 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการจดัวางหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้ หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรมอาจจะอยู่

คนละชัน้ ดงัน้ันกรณีที่ลูกคา้เดินทางเป็นครอบครวั อาจจะไม่ไดห้อ้งพกัที่อยูต่ิดกนั 

2. โรงแรมในรสัเซียสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูเ่ขตอากาศหนาวจดั 

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติเป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยนหรือ

ยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็นอาคารแบบทอ้งถิ่น หอ้งอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน ้ า ซึ่งขึ้นอยูก่บัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

5. กรณีที่ตอ้งการนอนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน เตียงที่ไดอ้าจจะเป็นเตยีงเสรมิ โดยอาจจะมีขนาดเตียงที่เล็กกวา่เตียงทัว่ไป  

6. โรงแรมไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ขวบเขา้พกั โดยไม่มเีตียงเสริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 ก.ก. ท่านละ 1 ช้ิน  

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

เที่ยวฟิน 3 นคร 2 ประเทศ  

มอสโคว เซนตปี์เตอร ์บาหเ์รน 8 วนั 5 คืน GF 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 08 – 15 มี.ค. 63  45,990 45,990 44,990 35,990 7,900 

วนัที่ 22 – 29 มี.ค. 63  44,990 44,990 43,990 34,990 7,900 

วนัที่ 12 – 19 เม.ย. 63  48,990 48,990 47,990 38,990 7,900 

วนัที่ 19 – 26 เม.ย. 63  44,990 44,990 43,990 34,990 7,900 



 

 

 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 42 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์24 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้น้ัน โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนักอ่นการเดินทาง มเิช่นน้ันบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการที่ได ้

ระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซี่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-21 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรต์่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซีา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิ่มเงนิท่านละ 5,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่าน

ละ 2,000 บาท และ กรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 1,500 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศรสัเซยีระงบัการอนุมตัิวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในกรณีตอ้งท าเรื่องยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นี้ ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อีกท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 



 

 

 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้  หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้  าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไมไ่ดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไมไ่ด ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ที่เขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้ส่ีวนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มส่ีวนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้  

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบิน บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตัิ รฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 



 

 

 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางฑูต (เลม่น า้เงนิและสแีดง)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาติโดยคิดเป็นส่วนต่างค่าธรรมเนียมในการยื่นวซ่ีา  

23. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 

 

 

 

 


