
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีห่น ึง่ กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – บาหเ์รน –มสัยดิกลาง Al Fateh Mosque – ประตสูู่
บาหเ์รน - สนามบนิ 

08.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู9 
เคานเ์ตอร ์Q เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและ
ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

                    เทีย่วบนิขาไปและขากลบั มกีารเปลีย่นแปลงเวลาท ัง้นีเ้ป็นการเปลีย่นแปลงตามตารางบนิ
ของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซี ัน่ 

                    กอ่นทําการออกต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ กรณุาเช็คขอ้มลูกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทั ตามวนัที ่
ท ีล่กูคา้เดนิทางอกีคร ัง้ 

11.00 น.  บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 151 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 45 นาท ี

14.40 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน จากนัน้ใหท้่านเปลีย่นเทีย่วบนิ
เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังประเทศรัสเซยี (กรงุมอสโคว)์ 
นําท่านชม มสัยดิกลาง Al Fateh Mosque หนึง่ในมัสยดิทีข่ ึน้ชือ่วา่มขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ
ตน้ๆ ของโลก ทีถ่กูตัง้ชือ่  ตามกษัตรยิผ์ูส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมทีถู่กสรา้ง
ขึน้ในปี 1987 และเป็นมัสยดิทีถู่กตกแตง่ดว้ยวัสดชุัน้เลศิทีร่วบรวมมาจากท่ัวโลก อาทเิชน่ ลกูแกว้
ตกแต่งบนพืน้จากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรยี หรอืแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลังการที่ทําจากอนิเดยี ซึง่
นอกจากจะเป็นมัสยดิทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มัสยดิแห่งนี้ยังถูก
ประกาศใหเ้ป็นหอสมดุแหง่ชาตอิกีดว้ย หมายเหต ุ: หากวนัเวลาดงักลา่วทางมสัยดิมกีจิกรรม
ทางศาสนาหรอืมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิดว้ยเหตผุลใดกต้าม ขอสงวนสทิธิย์กเลกิ
การเขา้ชม และทางคณะทวัรจ์ะใหท้่านไดฟ้ังบรรยายและการถา่ยรูปจากภายนอกมสัยดิ
เท่าน ัน้ จากนั้นนําท่านสู่ ประตูสูบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles 
Belgrave ที่ปรกึษาเจา้ผูค้รองรัฐบาหเ์รนเพื่อเป็นทางเขา้ไปสูต่ลาดมานามาซึง่เป็นย่านธุรกจิที่
สําคัญและแหลง่จับจา่ยของทอ้งถิน่ สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมือ่ ค.ศ. 1945 และไดรั้บการตกแตง่เพิม่เตมิ
ในปี ค.ศ. 1986 เพือ่ปรับเปลีย่นใหม้รีปูรา่งเป็นสถาปัตยกรรมอสิลามมากขึน้ จากนัน้เราจะพาทา่นไป
เปิดประตสููว่ฒันธรรมวถิชีวีติการเป็นอยูข่องชาวบาหเ์รนที ่ตลาดพืน้เมอืง Manama Souq ตลาด
ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงทีม่คีวามสําคัญต่อวถิชีวีติของชาวเมอืง ซึง่ทีน่ี่ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติ
ของคนทอ้งถิน่อย่างเป็นกันเอง พรอ้มชอ้ปป้ิงของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาหเ์รน และ
ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงขนานแทท้ีห่าชมิทีไ่หนไมไ่ดใ้นโลกนี ้นอกจากทีน่ีเ่ทา่นัน้ 

เย็น     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบาหเ์รน  
 
วนัทีส่อง  มอสโคว–จดุชมววิสแปรโ์รฮ่ลิล-์มหาวหิารเซนต ์ ซาเวยีร-์สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว-ถนน

อารบ์ตั  

01.30 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุมอสโคว โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 012 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง โดยประมาณ ฯ 

06.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรงุมอสโคว (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กวา่ประเทศ
ไทย 4 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ ิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) กรุง
มอสโควถ์ูกสรา้งขึน้บนเนนิเขารมิแมน้ํ่ามอสควา (Moskva) เป็นทีอ่ยุอ่าศัยของประชากรกวา่ 1 ใน 
10 ของประเทศ กรุงมอสโคว์มี
ประวัต ิศาสตร์ยาวกนาน 850 ปี 
นับตัง้แตย่คุกอ่ตัง้อาณาจักรมัสโคว ี
ในรัชสมัยของพระเจา้อิวานที่ 3 
และ 4 อาณาจักรมัสโควก็ีไดม้กีาร
ขยายดินแดนอย่างกว า้งขวาง 
ตอ่มาในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช 
ก็ไดทํ้าการยา้ยเมืองหลวงไปยัง



 

เมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนกระท่ังการปฏวิัตปิระเทศในปี ค.ศ. 1917-1918 กรุงมอสโควจ์งึกลับมา
เป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต จนถงึสหพันธรัฐรัสเซยีในปัจจุบัน จากนัน้นําท่านสู ่จุดชมววิส
แปรโ์รฮ่ลิล ์เป็นบรเิวณทีม่องเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท์ีอ่ยูเ่บือ้งลา่งไดโ้ดยทัง้หมด จงึทํา
ใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตัง้บา้นพักของตน 
ปัจจุบันพืน้ทีด่ังกลา่วเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์และเป็นจุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโควท์ี่
คูรั่กนยิมมาถา่ยภาพแตง่งาน และเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโควนํ์าทา่นเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารพระครสิต์
ผูช้ว่ยเหลอื  เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็ก
ซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญ�แูดพ่ระเป็นเจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยี
ใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี ใน
อดตีสมัยสตาลนิเคยถูกระเบดิทิง้ เพือ่ทําลายความเชือ่ในศาสนาของประชาชน และตอ่มาหลังจาก
การลม่สลายของสหภาพโซเวยีต ก็ไดม้กีารรเิริม่สรา้งมหาวหิารขึน้มาใหม ่โดยเงนิจากรัฐบาลกลาง
และการบรจิาคจากประชาชน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางชม สถานรีถไฟใตด้นิ

มอสโคว ์ปัจจุบันการสถานีรถไฟใตด้นิ
มอสโคว ์มทัีง้หมด 12 สาย 215 สถาน ี
เริ่มก่อสรา้งในสมัยของสตาลนิ ในปี 
ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแห่งนี้ถูกสรา้ง
ขึน้เพื่อสงคราม โดยมไิดม้จีุดประสงค์
เพื่อการคมนาคมของประประชาชน 
จุดเริม่ตน้คอืในยุคของประธานาธบิดสี
ตาลนิ ไดเ้ริม่ก่อสรา้งรถไฟแห่งนี้เพื่อ
ใชใ้นการขนสง่ทหาร และ อาหารไปยัง
หัวเมืองต่างๆของสหภาพโซเวียตใน
ยามที่เก ิดสงคราม และยังใชส้ถานี
รถไฟแห่งนี้เป็นทีล่ีภั้ยแก่ประชาชนอกี
ดว้ย การกอ่สรา้งใชแ้รงงานกวา่ 12,000 คน สถาปัตยกรรมภายในสถานี ไดส้ะทอ้นเหตุการณ์การ
รวมชาตใินสมัยโซเวยีต เนื่องจากตอ้งการใหช้าวต่างชาตเิห็นถงึชัยชนะอันยิง่ใหญ่ ประวัตศิาสตร์
ชาตนิยิม โดยแตล่ะสถานก็ีจะมรีปูแบบสถาปัตยกรรมแตกตา่งกันออกไป จากนัน้นําทา่นอสิระช็อปป้ิง 
ณ ถนนอารบตั ถนนสายประวัตศิาสตรต์ัง้แตศ่ตวรรษที ่15 ในชว่งตน้ๆนัน้ ถนนเสน้นี้ถูกใชเ้ป็นฐาน
ทีอ่ยู่อาศัยของตํารวจลับ และต่อมาเป็นที่อยุ่ของขนุนาง และในสหภาพโซเวยีต ถนนอารบัตก็ได ้
กลายเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ สมาชกิระดับสงูของพรรคคอมมวินสิต ์จนในปี ค.ศ.1985 ทีน่ี่ถูกแปลงให ้
เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายและกลายเป็นถนนชอ้ปป้ิง โดยตลอดทัง้สองขา้งของถนนความยาว 1.8 
ก.ม. สายนี้ จะมนัีกแสดง นักดนตรี ศลิปิน ตลอดจนรา้นขายสนิคา้พื้นเมือง และซูเปรอ์มาร์เก็ต 
มากมาย  

คํา่     อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพั่ก Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ในเมอืงใกลเ้คยีง 
 
วนัทีส่าม มอสโคว-เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (โดยรถไฟความเร็วสงู)-พชุกนิ–พระราชวงัแคเทอรนี  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟมอสโควเ์พือ่ออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (ใชเ้วลาใน
การเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 



 

นําท่านเดินทางชม พระราชวงั
แคทเทอรนี พระราชวังแคทเธอรนี 
เริ่มก่อสรา้งในปี ค.ศ. 1717 โดย
พระนางแคทเธอรีนที ่1 พระมเหสี
ข อ ง ปี เ ต อ ร์ ม ห า ร า ช  ซึ่ ง ไ ด ้
ครองราชยห์ลังจากปีเตอรม์หาราช
สวรรคต ทรงประสงคส์รา้งวังแห่งนี้
ข ึน้เพื่อเป็นพระราชวังฤดูรอ้น โดย
สถาปนิกชาวเยอรมันแต่ใดรั้บการ
ต่อเตมิและตกแต่งใหม่ในหลายยุค
หลายสมัย พระนางแคทเธอรีนที่2 
ทรงโปรดปรานศิลปะแบบนีโอ
คลาสสคิ พระนางจงึสั่งใหต้กแต่ง
ใหม่ในแบบที่พระองค์ชอบ การ

ตกแต่งพระราชวังใหม่ในแต่ละครัง้จงึเปรยีบเสมอืนการแสดงอํานาจและบารมขีองผูเ้ป็นเจา้ของใน
แตล่ะยคุ ซึง่จากการตกแตง่ทีผ่สมผสานหลายครัง้จงึเกดิรูปแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่ “รัสเซีย่นบาโรค” ที่
หรหูรา และงดงามดังเชน่ในปัจจบุัน ยคุทีรุ่ง่เรอืงทีส่ดุวา่กันวา่ทัง้พระราชวังและรูปปั้นตกแตง่ประดับ
ประดาดว้ยทองคํากวา่ 100 กโิลกรัม ถงึขนาดมขีา่วลอืวา่หลังคาของวังเป็นทองคําแท ้ๆ เลยทเีดยีว 
แต่พระราชวังก็ไดถู้กทําลายโดยกองทัพเยอรมันในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ไดรั้บความเสยีหาย
อยา่งมาก  การซอ่มแซมรูปลักษณ์ภายนอกและบางหอ้งของพระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 
ปีของเมอืง ในปี 2003 

คํา่      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพั่ก Meininger Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในเมอืง  
 

วนัทีส่ ี ่ เซนต ์ ปีเตอรส์เบริก์-พระราชวงัฤดรูอ้น(ปีเตอรฮ์อฟ)-พระราชวงัฤดหูนาว-พพิธิภณัฑเ์ฮอร ์
มเิทจ–ถนนเนฟสกี ้ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางเขา้ชม พระราชวงั
ฤดูร ้อน หรือ พระราชวงัปีเตอร ์
ฮอฟ สรา้งขึน้ตามบัญชาของซารปี์เต
อ ร์ ม ห า ร า ช  ภ า ย ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง
ประกอบดว้ยพระที่น่ังหลายองค์และ
อุ ท ย า น ห ล า ย แ ห่ ง  ต ก แ ต่ ง
สถาปัตยกรรมบารอค  ดว้ยความ
งดงามของมันทําใหม้ีสมญาว่าเป็น 
"วังแวร์ซายแห่งรัสเซยี" ตัง้อยู่รมิฝ่ัง
อ่าวฟินแลนด์ เป็นพระราชวังขนาด
เ ล็ ก  ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย ส ว น พั ก ผ่ อ น 
พลับพลา น้ําพุมากมายกวา่ 200 แห่ง 
ประดับประดาดว้ยรูปปั้นสีบอรนซ ์
ออกแบบโดย ศลิปินจากฝร่ังเศษและ

อติาล ีอาคารหลักของพระราชวงัหลวงตัง้อยูใ่นตําแหน่งของแนวภเูขาธรรมชาตทิางทศิใตพ้ระราชวัง
ถกูออกแบบใหข้นาบขา้งดว้ยสวน โดยมสีว่นของน้ําพแุละสวนหยอ่มบางสว่น จะอยูต่ดิกับฝ่ังทะเล 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดนิทางชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) หรอืพระราชวัง
ฤดหูนาว เป็นพพิธิภัณฑข์นาด  ใหญจั่ดแสดงงานศลิปะกวา่ 2 ลา้น 5 แสนชิน้ โดยมจีุดเริม่ตน้จาก
พระนางแคเทอรนีมหาราชนิ ีไดร้เิริม่นําผลงานศลิป์ มาเก็บไวต้อ่มาในชว่งสหภาพโซเวยีตทางการก็
ไดนํ้าผลงานจากพระราชวงัหลายๆ แหง่มารวมกับไว ้ณ พพิธิภัณฑแ์หง่นี้ อาคารเอกของพพิธิภัณฑ์
แหง่นี้ คอื พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังทีม่สีถาปัตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเป็นสีเ่หลยีมผนืผา้ 
สงู 30 เมตร อดตีพระราชวงัหลวงของราชวงศ ์โรมานอฟ โดยพระราชวงัแหง่นีย้ตุบิทบาทการบรหิาร



 

แผน่ดนิในชว่งการปฏวิัตขิองคอมมวินสิต ์ในปี ค.ศ. 1917 ปัจจุบันภายในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 3 
ชัน้ มพีืน้ทีจั่ดแสดงหลักอาท ิหอ้งศลิปะคลาสสกิ หอ้งศลิปะสมัยนีโอคลาสสกิและสมัยใหม ่ และ 
หอ้งศลิปะรัสเซยี นอกจากผลงานศลิปะแลว้บรเิวณพพิธิภัณฑย์ังมอีงครักษ์แมวเหมยีว 4 ขาใหท้่าน
ไดส้ัมผัสความน่ารักอกีดว้ย จากนัน้ทํานเดนิชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค ่ณ ถนน
เนฟสกี ้และเลอืกชมสนิคา้ทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย  

คํา่      อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ที่พัก Meininger Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่าในเมอืง
ใกลเ้คยีง    
 

วนัทีห่า้  ป้อม ปีเตอร ์ แอนด ์ พอล - โบสถห์ยดเลอืด - มหาวหิาร เซนต ์ ไอแซ็ค – มอสโคว(์ โดย
รถไฟความเร็วสงู ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเขา้ชม ป้อมปีเตอร  ์แอนด  ์พอล 
สรา้งขึน้ปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจา้ปีเต
อร์มหาราช ตั ้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี ้ 
(Vasilievsky Island) ใชป้้องกันกองทัพ
สวีเดนในช่วงมหาสงครามเหนือ (The 
Great Northern War) บรเิวรภายในป้อม
ปราการ มวีหิารชือ่วหิารปีเตอร์แอนด์พอล 
เพือ่เป็นเกยีรติแ์ด่นักบญุปีเตอร ์และนักบุญ
พอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูง
ของยอดแหลมคอื 122.5เมตร ในอดตีเป็น
สิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุของเมอืงและหา้มสรา้ง
สิง่กอ่สรา้งใดสงูกวา่ภายในทําการตกแต่งดว้ยศลิปะบารอกซึง่นับวา่แตกต่างจากโบสถ ์  ท่ัวไปใน
รัสเซยี นําท่านเดนิทางชม โบสถห์ยดเลอืด พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งขึน้บนบรเิวณที่
พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 พระบดิาถกูลอบปลงพระชนม ์เพือ่เป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา ทรงนํารูปแบบ
สถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที ่16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลีักษณะรปูรา่งคลา้ยวหิาร
เซนตบ์าซลิทีเ่มอืงมอสโคว ์จากนัน้นําท่านเขา้ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซ็ค วหิารเซนตไ์อแซคถูก
สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1710 ตามเจตจํานงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยใชห้นิแกรนติชิน้เดยีวขนาน
กวา่ 118 ตัน จํานวน 48 ชิน้เพือ่นํามันมาเป็นฐานรองรับโดมทีใ่หญ่ตดิระดับโลกอกีชิน้หนัก 67 ตัน 
ในสว่นของภายในโบสถ ์เริม่ตัง้แตป่ระตทูางเขา้ทีม่กีารแกะสลักไมโ้อ๊กและสัมฤทธิ ์ทีม่น้ํีาหนักถงึ 6 
ตัน ในสว่นของภายในโบสถนั์น้ประกอบไปดว้ยรูปหล่อของเหล่าบรรดานักบุญชือ่ดังอยู่ทีผ่นังหอ้ง 
ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมดกวา่ 40 ปี ทางเขา้ของวหิารมรีูปหลอ่ทองเหลอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ตัง้ตระหงา่น เพือ่เป็นสญัลักษณ์ของผูท้ีร่เิร ิม่กอ่สรา้งศาสนสถานแหง่นี ้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ นคร เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ เพือ่โดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุง
มอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  

คํา่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพั่ก Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในเมอืงใกลเ้คยีง 
 

วนัทีห่ก  พระราชวงัเครมลนิ – จตัรุสัแดง – มหาวหิาร เซนต ์บาเซลิ - พพิธิภณัฑ ์อารเ์มอรี ่  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

นําท่านเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเค
รมลนิ คําวา่ เครมลนิ ในภาษารัสเซยี
นั้น มคีวามหมายแปลว่าป้อมปราการ 
ภายในพระราชวังเคลมลนิจงึประกอบ
ไปดว้ยพระราชวงั วหิารสําคัญๆ และที่
ทําการของรัฐบาล พระราชวังเครมลนิ
เดิมเคยเป็นพระตํานักของซาร์ใน
มอสโก  หลั งจากการปฏิวัต ิของ
คอมมวินิสต์ พระราชวังเครมลนิก็ได ้
กลายมาเป้นทีทําการของรัฐบาล 
จนกระท่ังการลม่สลายของสหภาพโซ
เวยีต จงึไดเ้ปลี่ยนมาเป็นพพิธิภัณฑ์
ดั ง ปัจจุบั น  เ ป็นพิพิธ ภัณฑ์ที่ เ ก็ บ
รวบรวมทรัพยส์มบัตขิองอดตีพระเจา้
แผน่ดนิ รปูเคารพทางศาสนา ลว้นเก็บอยูใ่นหอ้งตา่งๆ ใน พระราชวังเครมลนิ มากมายจนประเมนิคา่
ไม่ได ้ดังนั้นกระบวนการเขา้ออก สถานที่แห่งนี้จะมีความเขม้งวดเป็นพเิศษ จากนั้นนําท่านชม 
จตัุรสัแดง จัตุรัสแดงถูกตัง้ข ึน้ในช่วงศตวรรษที่ 15 ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อีวาน
มหาราช การสรา้งจัตรัุสแดงนีม้จีดุประสงคเ์พือ่ปรับปรงุความปลอดภัยของพระราชวังเครมลนิ  ตอ่มา
ในสมัยของพระเจา้ซารอ์วีานที ่4 จากนัน้นําท่านชม มหาวหิารเซนตเ์บซลิ มหาวหิารทีถ่อืเป็นหนึง่
ในสญัลักษณ์ของจัตรัุสแดงในปัจจบุันก็ไดถ้กูสรา้งขึน้ จัตรัุสแดงเป็นสัญลักษณ์ของสหภาพโซเวยีต 
มคีวามสําคัญเฉกเชน่จัตุรัสเทียนอันเหมนิของจนี โดยจะเป็นจุดทีทํ่าการเฉลมิฉลองวันชาต ิหรือ
โดยเฉพาะในชว่งวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาต ิ(The great patriotic war) เป็นการ
ประกาศชัยชนะเหนือนาซเียอรมัน ในสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึง่ต่อมาไดม้พีธิกีารสวนสนาม แสดง
แสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตุรัสแห่งนี้เป็นประจําทุกปี นอกจากนัน้ จัตรัุสแดงยังเป็นทีต่ัง้ของ
อนุสาวรีย์บรรจุศพของวลาดมิีร์ เลนิน ผูนํ้าคอมมวินิสต์คนแรก ที่ไดนํ้าลัทธมิากซม์าปรับใชแ้ละ
ปฏวิตัสิงัคม ตัวสสุานสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง หบีศพของทา่นเลนนิวางอยูบ่นแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบ
ไว ้นีเ่ป็นอกีอนุสรณ์สถานทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้นําท่านชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่(Kremlin Armoury Chamber) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่1 สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตล้ํิาคา่
ตา่งๆ ทัง้เครือ่งทรง มงกฎุ บัลลังค ์และเครือ่งใชต้า่งๆ มากกวา่ 2.7 ลา้นชิน้ ภายในมกีารแบง่โซน
การจัดแสดงในแตล่ะยคุ นับตัง้แตใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 หนึง่
ในพิพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑ์หา้มทําการถ่ายรูปโดย
เด็ดขาด) 

คํา่      บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
สมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้ทีพั่ก Cosmos Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในเมอืงใกลเ้คยีง 
 

วนัทีเ่จ็ด  ตลาดอสิไมโลวา่  - มอสโคว–บาหเ์รน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางไปยัง ตลาดอสิไมโลวา่ (Izmailovo market) ตลาดขายของทีร่ะลกึทีถู่กและดทีีส่ดุ แหง่
หนึง่ในรัสเซยี ตลาดที่มเีอกลักษณ์รวบรวมของฝากของทีร่ะลกึ ของเก่าเก็บที่มคีุณค่า ที่เห็นจะมี
มากและเป็นทีน่ยิมของเหลา่นักทอ่งเทีย่วก็คอืตุ๊กตา มาโตรสกา้ (MATRYOSHKA) หรอืตุ๊กตาแมล่กู
ดก เครื่องประดับจากอําพัน งานหัตถกรรมพื้นบา้น ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงเลือกชมสนิคา้ตาม
อัธยาศัย 
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังประเทศบาหเ์รน  

14.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 015 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

19.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กวา่ไทย 4 ช.
ม.กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถ ิน่เพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลังผา่นขัน้ตอน
การตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นพักผอ่นภายในสนามบนิ 



 

22.25 น.  บนิลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม)ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 
GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF152 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 7 ชัว่โมง 10 นาท ี

 
วนัทีแ่ปด กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
........................................................................................ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการจดัวางหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให ้หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะ
ไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะอยูค่นละช ัน้ ดงัน ัน้กรณีทีล่กูคา้เดนิทางเป็นครอบครวั อาจจะไมไ่ด้
หอ้งพกัทีอ่ยูต่ดิกนั 
2. โรงแรมในรสัเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยูเ่ขตอากาศหนาวจดั 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาตเิป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข ึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็นอาคารแบบทอ้งถิน่ หอ้งอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่ ี
อา่งอาบนํา้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง
กนั 
5. กรณีทีต่อ้งการนอนหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น เตยีงทีไ่ดอ้าจจะเป็นเตยีงเสรมิ โดยอาจจะมขีนาดเตยีงที่
เล็กกวา่เตยีงท ัว่ไป  
6. โรงแรมไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ขวบเขา้พกั โดยไมม่เีตยีงเสรมิ 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขการใชบ้รกิาร 
 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกั

หอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 23 ก.ก. ทา่นละ 1 ชิน้  
 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ
 คา่มคัคเุทศกผ์ูชํ้านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

เที่ยวฟิน 3 นคร 2 ประเทศ  

มอสโคว เซนตปี์เตอร ์บาหเ์รน 8 วนั 5 คืน GF 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

เสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครือ่งบนิ 
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 



 

 คา่ประกนัชวีติกรณีอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 
บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอุบตัเิหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไข
กรมธรรม)์  

 ภาษนีํา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัข ึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
× คา่ทําหนงัสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนุญาตกลบัเขา้

ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจดัทําเอง) 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, คา่

โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ส ัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่
อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,
การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให้ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

× คา่ปรบั สาํหรบันํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิกาํหนดไว ้23 กก. 
× คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่,คนขบัรถ 42 USD /ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์24 USD /ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
1.กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วนัทําการหรอืกอ่นหนา้น ัน้ โดยสง่แฟกซห์รอือเีมล ์
รายชือ่และหนา้หนงัสอืเดนิทางเพือ่ยนัการจองทีน่ ัง่ พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท 
2.คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมด 20 วนักอ่นการเดนิทาง มเิช่นน ัน้บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิข ึน้จรงิ 
3.เม ือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัในเง ือ่นไขการใหบ้รกิารทีไ่ดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันีท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 
2.ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทวัร ์50% 
3.ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-21 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรต์อ่ทา่น 
4.สาํหรบัผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เม ือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้
มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําท ัง้หมด 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.โปรแกรมทัวรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจํีานวนผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่า 30 ท่านรวมในคณะตามทีกํ่าหนดไว ้
เทา่นัน้ หากมจํีานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีกํ่าหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่น
กําหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 5,000 บาท, กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 15-
19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท และ 
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง 25-29 ทา่นตอ้งเพิม่เงนิทา่นละ 1,500 บาท 
2.ในกรณีทีท่างประเทศรัสเซยีระงับการอนุมัตวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งทํา
เรือ่งยืน่ขอวซีา่ 
3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ให ้
ข ึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษัิทฯ เท่านั้น อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตัดสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้ือเป็นขอ้ยุตสิ ิน้สุด
สมบรูณ์ 
4.บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ขอ้จํากัดดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความ
ปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 
5.รายการทัวรน์ีเ้ป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) 
6.อัตราคา่บรกิารคดิคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามัน 
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 



 

7.ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี ้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธิไ์มส่ามารถ
เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
8.หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้
9.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตาม
รายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
11.มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
12.บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถุประสงค์
แอบแฝงอืน่ ๆ เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ 
การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอันด ีบรษัิทฯ 
มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลา่วทัง้ส ิน้ 
13.หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
รับผดิชอบคนืเงนิทัง้หมดทกุกรณี 
14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตัวและรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่ง
การเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ที่
ผูเ้ดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วนี ้
15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อย่างระมัดระวัง บรษัิทฯ 
จะไม่สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยส์นิส่วนตัว ของมคี่าต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว อันมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
16.บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายของทรัพยส์นิ และ สัมภาระระหวา่งการเดนิทางอันมสีาเหตุมาจาก
สนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหนา้ที่เป็นตัวแทนในการเรียกรอ้งค่า
ชดใชใ้หก้ับผูเ้ดนิทาง 
17.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสาย
การบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท
ฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความ
ลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
18.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผู ้
เดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกับ สภาพธรรมชาต  ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วถิีและพฤตกิรรมของ
ประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
19.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอบุัตเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
20.กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางฑูต (เล่มน้ําเงนิและสแีดง)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับ
คณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์และ
รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
21.กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้
ก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีาร
ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
22.ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาตโิดยคดิเป็นสว่นต่าง
คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่  
23. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบ
หากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
 


