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Tour code  BHT9192539 
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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเ์รน – กรุงมอสโคว 

18.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ

สายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

                    เที่ยวบินขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทัง้น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซัน่ 

ก่อนท าการออกตัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ กรุณาเช็คขอ้มูลกบัทางเจา้หนา้ที่บริษทั ตามวนัท่ี ท่ีลูกคา้เดินทางอกีคร ัง้ 

21.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เที่ยวบนิที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

00.05 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท่้านเปลี่ยนเที่ยวบนิเพื่อเดินทางต่อไปยงัประเทศ

รสัเซยี (กรุงมอสโคว)์ 

01.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 012 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง โดยประมาณ ฯ 

 

วนัท่ีสอง  มอสโคว– สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์- บงัเกอร ์42  - ถนนอารบตั  

06.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกา

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโควถ์ูกสรา้งขึ้นบนเนินเขาริมแม่น า้มอสควา (Moskva) เป็น

ที่อยุ่อาศยัของประชากรกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควม์ีประวตัิศาสตร์ยาวกนาน 850 ปี นบัตัง้แต่ยุคก่อตัง้

อาณาจกัรมสัโคว ีในรชัสมยัของพระเจา้อิวานที่ 3 และ 4 อาณาจกัรมสัโควกี็ไดม้กีารขยายดินแดนอย่างกวา้งขวาง ต่อมาใน

สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ก็ไดท้ าการยา้ยเมอืงหลวงไปยงัเมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนกระทัง่การปฏวิตัิประเทศในปี ค.ศ. 

1917-1918 กรุงมอสโควจ์ึงกลบัมาเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต จนถงึสหพนัธรฐัรสัเซยีในปจัจุบนั น าท่านเดินทางชม  

สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์ปจัจบุนัการสถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์มที ัง้หมด 12 สาย 215 สถานี เร่ิมก่อสรา้งในสมยัของสตา

ลนิ ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสรา้งขึ้นเพื่อสงคราม โดยมไิดม้จีุดประสงคเ์พื่อการคมนาคมของประประชาชน 

จุดเริ่มตน้คือในยุคของประธานาธิบดีสตาลนิ ไดเ้ริ่มก่อสรา้งรถไฟแห่งนี้ เพื่อใชใ้นการขนส่งทหาร และ อาหารไปยงัหวัเมอืง

ต่างๆของสหภาพโซเวยีตในยามที่เกิดสงคราม และยงัใชส้ถานนีรถไฟแห่งนี้ เป็นที่ลี้ภยัแก่ประชาชนอีกดว้ย การก่อสรา้งใช ้
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แรงงานกว่า 12,000 คน สถาปตัยกรรมภายในสถานี ไดส้ะทอ้นเหตุการณ์การรวมชาติในสมยัโซเวยีต เนื่องจากตอ้งการให ้

ชาวต่างชาตเิหน็ถงึชยัชนะอนัยิ่งใหญ่ ประวตัศิาสตรช์าตนิิยม โดยแต่ละสถานีก็จะมรูีปแบบสถาปตัยกรรมแตกต่างกนัออกไป 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ บงัเกอร ์42 หรือ พิพิธภณัฑส์งครามเย็น สรา้งขึ้นในปี 1950 แลว้เสร็จในปี 1956 ตัง้อยู่ห่างจาก 

Kremlin เพยีงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านัน้ ซึ่งท าใหง้่ายต่อการ

อพยพของผูน้ าและเจา้หนา้ที่ช ัน้สูงในกรณีอเมริกาเกิดยิง

ระเบดินิวเคลยีรใ์ส่โซเวียตขึ้นมา ทางเขา้พิพิธภณัฑซ์่อน

ตวัอยู่ใจกลางย่านพกัอาศยั เมือ่ดูเผนิๆ จะคลา้ยโกดงัเก็บ

สนิคา้ธรรมดา ในช่วงที่เริ่มก่อสรา้งถอืเป็นความลบัสูงสุด

ของประเทศ ตวับงัเกอรล์กึลงไปใตด้ิน 65 เมตร สามารถ

ทนแรงระเบิดนิวเคลียร์ที่ทิ้ งลงเมืองฮิโรชิม่าได ้2 เท่า 

แมว้่าบงัเกอรจ์ะไม่มโีอกาสไดใ้ชง้าน ทว่าบงัเกอรแ์ห่งนี้ก็

เป็นหอ้งประชุมลบัที่ใชเ้ฉพาะเหตุการณ์ตึงเครียด เช่น 

กรณีวกิฤตคิวบา จากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิง ณ ถนนอารบตั ถนนสายประวตัิศาสตร์ตัง้แต่ศตวรรษที่ 15 ในช่วงตน้ๆนัน้ 

ถนนเสน้นี้ถูกใชเ้ป็นฐานที่อยู่อาศยัของต ารวจลบั และต่อมาเป็นที่อยุ่ของขุนนาง และในสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัก็ได ้

กลายเป็นที่อยู่อาศยัของ สมาชิกระดบัสูงของพรรคคอมมวินิสต ์จนในปี ค.ศ.1985 ที่นี่ถูกแปลงใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย

และกลายเป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดทัง้สองขา้งของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะมนีกัแสดง นกัดนตรี ศิลปิน ตลอดจน

รา้นขายสนิคา้พื้นเมอืง และซูเปอรม์ารเ์ก็ต มากมาย 

ค า่     อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง  

 
วนัท่ีสาม มอสโคว - กจิกรรมข่ีรถถงั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง ส ัม ผ ัส

กิจกรรมสุดเหวี่ยงดว้ยการ

ทดลองขบัและยงิรถถงัครัง้แรก

ในชวีติ โดยท่านจะไดส้มัผสักบั

รถถงัระดบัต านานของโซเวียต

และรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็น T-62, 

T-80, BMP-1, BRDM and BTR-80 (ราคาทวัรร์วม ชุดเคร่ืองแบบทหาร การอบรมความ

ปลอดภยั เขา้ชมพพิธิภณัฑย์านเกราะ  จากนัน้น าท่านขี่ยานเกราะ BMP-1 (ระยะทาง 2 กิโลเมตร 1 คนันัง่ไดป้ระมาณ 4-5 

ท่าน ราคาไม่รวมค่ายงิกระสุนจ าลอง ) 
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หมายเหตุ หากท่านไดส้นใจนัง่รถถงัรุ่นอื่น ราคาทวัรไ์ม่รวมค่ารถถงัชนิดอื่นและการยิงปืนรถถงั โดยจะมีค่าใชจ้่ายตาม

รายละเอยีดดา้นล่าง โดยรถแต่ละคนัมีเวลาขบัประมาณ 30 – 45 นาทีต่อคร ัง้  

1. BTR-80 ราคาเร่ิมตน้ 18,000 รูเบลิ / ท่าน  

2. ราคาเร่ิมตน้ 210,000 รูเบลิ / ท่าน (จ ากดัคนัละ 5 ท่าน  ยงิกระสุนจ าลองนดั 

            ละ 20,000 รูเบลิ)  

3. T-62 ราคาเริ่มตน้ 133,000 รูเบิล / ท่าน (จ ากดัคนัละ 6 ท่าน ยิงกระสุน

จ าลองนดัละ 20,000 รูเบลิ)  

กรณีทีอ่ยากลองขบัรถถงัขยี้รถยนตก์็ย่อมได ้โดยมค่ีาใชจ้่าย 88,000 รูเบลิ  

   

   

หมายเหต ุราคาของรถถงั อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยู่กบัฤดูกาลและขอ้ก าหนดจากทางการรสัเซีย  

นอกจากกิจกรรมขา้งตน้แลว้ภายในยงัมกีิจกรรมยงิปืน  ไม่ว่าจะเป็น ปืนในต านาน AK-47 ,RPD Degtyarev’s, PPSh  

Shpagin Submachine Gun,  Mosin Nagant Rifle  หรือทดลองยงิ RPG-26 จ าลอง นดัละ 3,000 รูเบลิ / หากตอ้งการ

ยงิเป้าทีร่ะเบดิได ้ราคา 8,000 รูเบลิต่อนดั  

เที่ยง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

  จากนัน้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงมอสโคว ์ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรือหอ้งอาหารโรงแรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง  

วนัท่ีสี่ มอสโคว ์-เครมลนิ - จตัุรสัแดง - มหาวิหาร เซนต ์เบซิล - ตลาดอสิไมโลโว   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน ค าว่า เครมลิน ในภาษารสัเซียนัน้ มีความหมายแปลว่าป้อมปราการ ภายใน

พระราชวงัเคลมลนิจึงประกอบไปดว้ยพระราชวงั วหิารส าคญัๆ และที่ท าการของรฐับาล พระราชวงัเครมลนิเดิมเคยเป็นพระ

ต านกัของซาร์ในมอสโก หลงัจากการปฏิวตัิของคอมมิวนิสต์ พระราชวงัเครมลินก็ไดก้ลายมาเป้นทีท าการของรฐับาล 

จนกระทัง่การล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพิพิธภณัฑด์งัปจัจุบนั เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัย์

สมบตัิของอดีตพระเจา้แผ่นดิน รูปเคารพทางศาสนา ลว้นเก็บอยู่ในหอ้งต่างๆ ใน พระราชวงัเครมลนิ มากมายจนประเมนิ  

ค่าไม่ได ้ดงันัน้กระบวนการเขา้ออก สถานที่แห่งนี้จะมคีวามเขม้งวดเป็นพเิศษ จากนัน้น าท่านชม จตัุรสัแดง จตัุรสัแดงถูก

ตัง้ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อีวานมหาราช การสรา้งจตัุรสัแดงนี้มจีุดประสงคเ์พื่อปรบัปรุง

ความปลอดภยัของพระราชวงัเครมลนิ  ต่อมาในสมยัของพระเจา้ซารอ์วีานที่ 4  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 จากนัน้น าท่านชม มหาวิหารเซนตเ์บซิล มหาวหิารทีถ่อืเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของจตัุรสัแดงในปจัจุบนัก็ไดถู้กสรา้งขึ้น จตัรุสั

แดงเป็นสญัลกัษณ์ของสหภาพโซเวยีต มคีวามส าคญัเฉกเช่นจตัุรสัเทยีนอนัเหมนิของจีน โดยจะเป็นจุดที่ท าการเฉลมิฉลอง

วนัชาติ หรือโดยเฉพาะในช่วงวนัประกาศชยัชนะในมหาสงครามรกัชาติ (The great patriotic war) เป็นการประกาศชยั

ชนะเหนือนาซเียอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ต่อมาไดม้พีธีิการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จตัรุสัแห่ง

นี้เป็นประจ าทกุปี นอกจากนัน้ จตัรุสัแดงยงัเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรียบ์รรจศุพของวลาดมิรี ์เลนิน ผูน้ าคอมมวินิสตค์นแรก ทีไ่ด ้

น าลทัธิมากซม์าปรบัใชแ้ละปฏวิตัิสงัคม ตวัสุสานสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง หบีศพของท่านเลนินวางอยู่บนแท่นหินมโีลงแกว้

ครอบไว ้นี่เป็นอีกอนุสรณ์สถานที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก จากนัน้น าท่านอิสระช็อปป้ิง สินคา้พื้นเมอืง ณ ตลาดอิส

ไมโลโว ่ 

ค า่      อสิระอาหารเย็น ณ ตลาดอสิไมโลโว่ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่าในเมืองใกลเ้คียง 

 
วนัท่ีหา้   มอสโคว–บาหเ์รน-มสัยิดกลาง Al Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน – ตลาดพื้นเมือง - กรุงเทพ 

04.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพือ่เดนิทางต่อไปยงัประเทศบาหเ์รน  

07.30 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 013 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง)  

12.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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บ่าย น าท่านชม มสัยิดกลาง Al Fateh Mosque หนึ่งในมสัยดิทีข่ึ้น

ชื่อว่ามขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ที่ถูกตัง้ชื่อ  ตาม

กษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมทีถู่ก

สรา้งขึ้นในปี 1987 และเป็นมสัยดิทีถู่กตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้เลศิที่

รวบรวมมาจากทัว่โลก อาทเิช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้นจากอิตาล ี

โคมไฟจากออสเตรีย หรือแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการที่ท าจาก

อนิเดยี ซึง่นอกจากจะเป็นมสัยดิทีเ่ป็นจดุศูนยร์วมดวงใจของชาว

บาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยดิแห่งนี้ยงัถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแห่งชาตอิกีดว้ย หมายเหต ุ: หากวนัเวลาดงักล่าวทางมสัยิดมี

กจิกรรมทางศาสนาหรือมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยิดดว้ยเหตุผลใดกต้าม ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะ

ใหท่้านไดฟั้งบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมสัยิดเท่าน้ัน จากนัน้เราจะพาท่านไปสมัผสัและฟงัเร่ืองราวประวตัศิาสตร ์

5,000 ปี ที ่ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al – Bahrain) หรือทีรู่จ้กักนัอกีชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหลง่อารยธรรมโบราณที่

นกัโบราณคดคีาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี ก่อนคริสตศกัราช ซึง่ในอดีตมนัเคยเป็นทัง้ทีพ่  านกัของกษตัริย ์

ป้อมปราการส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็นสถานที่ๆ ชาวสุเมเร่ียนเชื่อว่าเป็นจดุนดัพบเพือ่เขา้ถงึพระเจา้ และที่

ป้อมปราการแห่งนี้ท่านจะไดเ้หน็ความน่ามหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาในการก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหนิจนมคีวาม

แขง็แกร่งมานานนบัพนัปีทีแ่มแ้ต่นกัโบราณคดกี็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได ้อกีท ัง้ยงัเป็นหนึ่งในสถานที่ทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจาก  UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ. จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวถิชีวีติการ

เป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงทีม่คีวามส าคญัต่อวถิชีวีติของ

ชาวเมอืง ซึง่ทีน่ี่ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีวีติของคนทอ้งถิน่อย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จาก

ประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หาชมิทีไ่หนไม่ไดใ้นโลกนี้  นอกจากทีน่ี่เท่านัน้ 

ค า่      บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

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

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชัว่โมง 10 นาท ี

 

วนัที่หก    บาหเ์รน – ประเทศไทย 

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการจดัวางหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้ หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะอยู่

คนละชัน้ ดงันั้นกรณีท่ีลูกคา้เดินทางเป็นครอบครวั อาจจะไม่ไดห้อ้งพกัท่ีอยู่ติดกนั 

2. โรงแรมในรสัเซียสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่เขตอากาศหนาวจดั 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติเป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลี่ยนหรอื

ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบทอ้งถิ่น หอ้งอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน ้า ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบ

ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

5. กรณีท่ีตอ้งการนอนหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน เตียงท่ีไดอ้าจจะเป็นเตียงเสริม โดยอาจจะมีขนาดเตียงที่เลก็กว่าเตียงทัว่ไป  

6. โรงแรมไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 7 ขวบเขา้พกั โดยไม่มีเตียงเสริม 

 
 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 ก.ก. ท่านละ 1 ช้ิน  

✓ ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ **หมายเหต ุประกนัไม่ครอบคลมุถงึกจิกรรมในสนามยิง

ปืน **  

✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

บาหเ์รน มอสโคว Return to USSR 6 วนั 3 คืน-GF 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

02 – 07 ก.พ. 63  39,990 39,990 38,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

13 – 17 มี.ค. 63  40,990 40,990 39,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 

20 – 26 มี.ค. 63  41,990 41,990 40,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 5,900 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้23 กก. 

 ค่าข้ึนรถถงัท่ีไม่ไดร้ะบรุวมในรายการทวัร ์ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์48 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติม ในสนามยิงปืน นอกเหนือจากรายการท่ีระบไุว ้

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อ

ยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการท่ีได้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-21 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรต่์อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดินทางข ัน้ต า่ 30 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดินทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง
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เพิ่มเงนิท่านละ 5,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดินทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มผูีเ้ดินทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิ่มเงนิท่าน

ละ 2,000 บาท และ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศรสัเซยีระงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเร่ืองยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นส าคญั 

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

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึง่ยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไม่ไดท่้องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทกุกรณี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้ 

15.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์ิน และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 
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17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการหรือหนงัสอืเดินทางทูต (เล่มน า้เงนิและสแีดง)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาตโิดยคิดเป็นส่วนต่างค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า  

23. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น หนงัสอื

เดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 


