
#12624 ทัวรบาหเรน รัสเซีย 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง มหา
วิหารเซนตซาเวียร บิน GF
ทัวรบาหเรน รัสเซีย ปอมปราการบาหเรน สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว ถนน
อารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ วิหารเซนตบาซิล สแปโรฮิลล
โบสถทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ ชอปปงหางกุม ชอปปงหางเวกัส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - ปอมปราการบาหเรน - ตึก
บาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร - ทาอากาศยานบาหเรน    -

2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโคว - ถนนอารบัต   

Sun Flower
Park Hotel หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - หางกุม   
Sun Flower
Park Hotel หรือ
เทียบเทา

4 สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส -
ตลาดอิสไมโลโว   

Sun Flower
Park Hotel หรือ
เทียบเทา

5 หางสรรพสินคาเวกัส - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานบาหเรน    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

2 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 ฿27,990 ฿27,990 ฿27,990 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานบาหเรน - ปอม
ปราการบาหเรน - ตึกบาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร - ทา
อากาศยานบาหเรน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร U
เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอน
ทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง

11.50 น. บินลัดฟาสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 153 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที

บาย

14.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

จากนั้นเราจะพาทานไปสัมผัสและฟังเรื่องราวประวัติศาสตร 5,000 ปี ท่ี ปอมปราการบาหเรน (Qal’at al – Bahrain)
หรือท่ีรูจักกันอีกชื่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรมโบราณท่ีนักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ปี กอ
นคริสตศักราช ซ่ึงในอดีตมันเคยเป็นท้ังท่ีพํานักของกษัตริย ปอมปราการสําหรับปองกันเมืองจากขาศึก และยังเป็นสถานท่ีๆ
ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อวาเป็นจุดนัดพบเพ่ือเขาถึงพระเจา

ปอมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิปัญญาในการกอสรางปอมปราการขึ้นมาจากหิน จนมีความ
แข็งแกรงมานานนับพันปีท่ี แมแตนักโบราณคดีก็ยังหาคําตอบท่ีแนชัดไมได อีกท้ังยังเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200

นําทานผานชม ตึก Bahrain World Trade Center ศูนยกลางทางการเงินของบาหเรนตึกคูท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
บาหเรน ดวยระยะความสูงกวา 240 เมตร ซ่ึงเป็นตึกท่ีเกิดจากการรวมมือของสถาปนิกจากท่ัวโลก และท่ีสําคัญมันยังเป็นตึก
แรกในโลกท่ีมีการนําเทคโนโลยีกังหันเชื่อมตอเขากับตัวอาคารอีกดวย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติมานามา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร -
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอน
ทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานบาหเรน

ปอมปราการบาหเรน

ตึกบาหเรนเวิลดเทรดเซ็นเตอร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

เป็นปอมปราการโบราณท่ีตั้งอยูในบาหเรน ท่ีน่ีเกิดจากการขุดคนทางโบราณคดีดําเนิน
การมาตั้งแตปี 1954 มีความสูง 12 เมตร ตัวปอมแบงออกเป็น 7 ชั้นซ่ึงมีรองรอยวาท่ีน่ี
ถูกสรางขึ้นตั้งแต 2300 ปีกอนคริสตกาลและคงอยูมาจนถึงชวงศตวรรษท่ี 18 และทําให
พบวาชาวกรีก ชาวโปรตุเกส และชาวเปอรเซียครั้งหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอารยธรรม
Dilmun ปอมปราการน้ีถูกจารึกไวเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 2005

เป็นตึกแฝดระฟาประจําประเทศบาหเรนท่ีมีความสูง 240 เมตร ออกแบบโดย Atkins ซ่ึง
เป็นบริษัทสถาปัตยกรรมขามชาติ การกอสรางหอคอยเสร็จสมบูรณในปี 2008 ป็น
ตึกระฟาแหงแรกของโลกท่ีรวมกังหันลมซ่ึงเป็นกังหันผลิตไฟฟาเขากับการออกแบบอัน
เป็นสัญลักษณของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงไดสรางและติดตั้งโดยบริษัท Norwin A ของ
เดนมารค ตึกท้ังสองเชื่อมตอกันดวยสะพานสามสายซ่ึงแตละแหงมีกังหันลมขนาด 225
กิโลวัตต ตึกน้ียังเป็นการสรางความกาวหนาท่ีสําคัญในสถาปัตยกรรมท่ีมีความสมดุลตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงไดรับการยกยองวาเป็นความภาคภูมิใจของชาวบาหเรนเลย

ทาอากาศยานบาหเรน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)



 กิจกรรม เชา

01.30 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 012 ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
โดยประมาณ

06.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)

กรุงมอสโคว ถูกสรางขึ้นบนเนินเขาริมแมน้ํามอสควา (Moskva) เป็นท่ีอยุอาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของประเทศ มี
ประวัติศาสตรยาวกนาน 850 ปี

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนต ซาเวียร หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารพระคริสตผูชวยเหลือ เป็นวิหารท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย
และสูงท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญูแดพระ
เป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินมอสโคว มีท้ังหมด 12 สาย 215 สถานี เริ่มกอสรางในสมัยของสตาลิน ในปี ค.ศ.
1931 สถานีรถไฟแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพ่ือการสงคราม โดยมิไดมีจุดประสงคเพ่ือการคมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มตนนั้น
กอสรางรถไฟแหงน้ีเพ่ือใชในการขนสงทหาร และ อาหารไปยังหัวเมืองตางๆของสหภาพโซเวียตในยามท่ีเกิดสงคราม และยังใช
สถานนีรถไฟแหงน้ีเป็นท่ีล้ีภัยแกประชาชนอีกดวย โดยแตละสถานีก็จะมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกตางกันออกไป

อิสระช็อปป้ิง ณ ถนนอารบัต (ARABAT STREET) ถนนสายประวัติศาสตร เกิดขึ้นตั้งแตชวงตนศตวรรษท่ี 15 โดย
ตลอดท้ังสองขางของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายน้ี จะมีนักแสดง นักดนตรี ศิลปิน ตลอดจนรานขายสินคาพ้ืนเมือง และซู
เปรอมารเก็ต มากมาย ใหทานไดเดินชมบรรยากาศและอารยะธรรมท่ีถูกสงตอมาอีกดวย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 ดาว หรือในระดับเทียบเทาในเมืองใกลเคียง

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

มอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



วันท่ี 3 พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - หางกุม

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นรัสเซียชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

ถนนอารบัต

 บาย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน คําวา เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมายแปลวาปอมปราการ ภายในพระราชวัง
เคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง วิหารสําคัญๆ และท่ีทําการของรัฐบาล พระราชวังเครมลินเดิมเคยเป็นพระตํานักของซารใน
มอสโก หลังจากการปฏิวัติของคอมมิวนิสต พระราชวังเครมลินก็ไดกลายมาเปนทีทําการของรัฐบาล จนกระท่ังการลมสลายของ
สหภาพโซเวียต จึงไดเปล่ียนมาเป็นพิพิธภัณฑดังปัจจุบัน

นําทานชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การสราง
จัตุรัสแดงน้ีมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน

จากนั้นนําชม มหาวิหารเซนตเบซิล มหาวิหารท่ีถือเป็นหน่ึงในสัญลักษณของจัตุรัสแดงในปัจจุบันก็ไดถูกสรางขึ้น จัตุรัส
แดงเป็นสัญลักษณของสหภาพโซเวียต โดยจะเป็นจุดท่ีทําการเฉลิมฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในชวงวันประกาศชัยชนะใน
มหาสงครามรักชาติ เป็นการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงตอมาไดมีพิธีการสวนสนาม แสดง
แสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตุรัสแหงน้ีเป็นประจําทุกปี

้ ่ ้ ่



นอกจากนั้น จัตุรัสแดงยังเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรียบรรจุศพของวลาดิมีร เลนิน ผูนําคอมมิวนิสตคนแรก ท่ีไดนําลัทธิมากซมา
ปรับใชและปฏิวัติสังคม ตัวสุสานสรางดวยหินออนสีแดง หีบศพของทานเลนินวางอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบไว น่ีเป็นอีก
อนุสรณสถานท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 สรางขึ้นเพ่ือ
เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาตางๆ ท้ังเครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค และเครื่องใชตางๆ มากกวา 2.7 ลานชิ้น ภายในมีการแบง
โซนการจัดแสดงในแตละยุค นับตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14 -15 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 หน่ึงในพิพิธภัณฑท่ี
สมบูรณท่ีสุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหามมิใหถายรูปโดยเด็ดขาด หากฝาฝืนมีโทษปรับ)

นอกจากน้ีทานยังสามารถเดินชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคากุม (GUM Department Store) หางแหงน้ีเรียกไดวาเป็นหาง
สรรพสินคาท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองเป็นอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ดูหรูหราโออา หมวดหมูอาคารน้ีสรางในปี ค.ศ.
1895 ภายในจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจัตุรัสแดง เรียก
ไดวาใชเวลาตลอดวันคุมคากับการทองเท่ียวเลยทีเดียว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 * หรือในระดับเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 4 สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส - เมืองซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี
- โบสถอัสสัมชัญซารกอส - ตลาดอิสไมโลโว

 หมายเหตุ พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ ภายในพิพิธภัณฑหามมิใหถายรูปโดยเด็ดขาด หากฝาฝืนมีโทษปรับ

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

หางกุม

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สแปรโรวฮิลล สแปรโรวฮิลลเป็นสวนสาธารณะในกรุงมอสโกท่ีขึ้นชื่อในเรื่องวิวตัวเมืองท่ีนาตื่นตาตื่นใจ
มากท่ีสุด จุดพักผอนของคนเมืองเพ่ือหลีหนีจากความวุนวายในเมือง ผูคนตางมาเดินเลนในสวนและผอนคลายทามกลาง
บรรยากาศอันแสนสงบ และชมวิวตัวเมืองดานในแบบพาโนรามา สวนน้ีเป็นหน่ึงในเนินเขา 7 แหงของกรุงมอสโก

นําทานออกเดินทางสูเมือง "ซารกอรส" (Zagorsk) หรือ "เซอรกาเยฟโปสาด" (Sergiev Posad) เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีเงียบ
สงบ หางจากมหานครมอสโคว ราว 70 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต 2 ชั่วโมงโดยประมาณ มีความสําคัญควบคูกับ
มอสโควในดานการศาสนา เรียกไดวาเป็นศูนยกลางทางศาสนาของรัสเซียก็วาได

ปัจจุบันเป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมทางศาสนา โบสถออรโธดอกซ (Orthodox) ซ่ึงเป็นกลุม
สถาปัตยกรรมของทรินิตี เซอรกิอุส ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก
ใน 1993 อีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม โบสถทรินิตี้ (Trinity Lavra of St. Sergius) มียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูก ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดวย
การจูบฝาโลงศพเพ่ือแสดงความเคารพ นอกจากน้ีแลวภายในอารามประกอบไปดวยอาคารหินสีขาวท่ีซับซอน ซ่ึงโดดเดนไปดวย
โดมทองและฟาสลับกันไป

นําทานเขาชม โบสถอัสสัมชัญ โบสถสําคัญประจําเมืองอีกแหง ชองประตูหนาตางทําเป็นวงโคง มียอดโดมหายอด ตางกัน
ตรงโบสถอัสสัมชัญท่ีเครมลินจะมีโดมสีทอง แตท่ีน่ีจะเป็นโดมสีน้ําเงินมีลวดลายเป็นดาวดวงเล็กๆ สีทองประดับ และมีโดมตรง
กลางเทานั้นท่ีเป็นสีทอง ภายในโบสถแหงน้ีมีโลงศพของนักบวชสําคัญๆ มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระยาสวยงามมากเชนกัน

เมื่อออกมาดานนอกโบสถอัสสัมชัญแลว จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม น่ันก็คือสุสานของพระเจาซารและครอบครัว
และใกลๆ กันนั้นก็จะเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ซ่ึงมีตํานานวาไววามีชายตาบอดไดมาลางหนาท่ีตาน้ําแหงน้ีแลวทําใหตาท่ีบอดสามารถ
มองเห็นไดอีกครั้ง จึงมีผูคนมากมายท่ีตองการไดน้ําจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพ่ือความเป็นมงคล

่ ่



นําทานเดินทางกลับมอสโควและเดินทางไปยัง ตลาดอิสไมโลวา (Izmailovo market) ตลาดขายของท่ีระลึกท่ีถูกและดี
ท่ีสุด แหงหน่ึงในรัสเซีย ตลาดท่ีมีเอกลักษณรวบรวมของฝากของท่ีระลึก ของเกาเก็บท่ีมีคุณคา ท่ีเหนจะมีมากและเป็นท่ีนิยม
ของเหลานักทองเท่ียวก็คือตุกตา มาโตรสกา (MATRYOSHKA) หรือตุกตาแมลูกดก เครื่องประดับจากอําพัน งานหัตถกรรม
พ้ืนบาน ใหทานไดอิสระชอปป้ิงเลือกชมสินคาตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Sun Flower Park Hotel ระดับ 4 * หรือในระดับเทียบเทา

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

ซากอรส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

เมืองซากอรส ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต เป็นเมืองท่ีดังทางเรื่องอุตสาหกรรม และ มี
1 ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถโฮลีทรินิตี

โบสถอัสสัมชัญซารกอส

 บาย

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี 1559-1585
เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ภายในตกแตง
ดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด
หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัส
วิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา



วันท่ี 5 หางสรรพสินคาเวกัส - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สนามบิน
บาหเรน

ตลาดอิสไมโลโว
เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานา
ชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา
(Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sun Flower Park Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานช็อปป้ิง ณ หางสรรพสินคา เวกัส ศูนยรวมสินคาแบรนดดัง มากกวา 200 แบรนด ไมวาจะเป็น เสื้อผา รองเทา และ
สินคา ตางๆ อีกมากมาย

จากนั้นเดินทางสูสนามบิน

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน

14.50 น. ออกเดินทางสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี GF 015 (บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

ค่ํา

19.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) นําทานพักผอนภายในสนามบิน เพ่ือรอตอเครื่อง

22.15 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดยสายการบิน GULF AIR เท่ียวบินท่ี
GF152 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาที

หางสรรพสินคาเวกัส

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญแหงหน่ึงในกรุงมอสโคว ท่ีมิไดเป็นเพียงศูนยรวมสินคา
หลากหลายประเภทเทานั้น แตรวมถึงเป็นจุดพักผอนหยอนใจของชาวเมืองมอสโควอี
กดวยเพราะภายในหางยังไดรวบรวมรานอาหารไวมากมาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นบาหเรนชากวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานบาหเรน คํ่า

เป็นทาอากาศยานประจําประเทศบาหเรน ตั้งอยูท่ีเกาะอัล มูฮารรัก บริเวณทางตอนเหนือ
สุดของมานามา ประเทศบาหเรน และเป็นทาอากาศยานปฏิบัติการหลักของสายการบิ
นกัลฟแอร (Gulf Air)

 กิจกรรม เชา

09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1) โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท

2) ในกรณีท่ีทางประเทศพมาสั่งใหมีการระงับใชวีซา หรือทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศพมาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติมทานละ 900 บาท เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทางศูนย
รับย่ืนวีซาประจําประเทศไทย

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4) บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5) รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6) อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7) ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8) หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9) คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11) มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12) บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13) หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

14) ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15) ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16) บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19) ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

20) กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

21) กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ

๋ ่ ่



ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22) หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

การชําระเงิน
1) กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท

2) คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3) เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
1) ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป – กลับพรอมคณะ

2) คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน

3) ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

4) อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

5) คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

6) คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 กก.

7) คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

8) คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

9) คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาล
กรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
1) ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

2) คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมขึ้น

3) คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re–
Entry) หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

4) คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

5) คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

6) คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.

7) คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 45 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

8) คาทิปหัวหนาทัวรเป็นสินน้ําใจ 18 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
เท่ียวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาท้ังน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอนทําการ

ออกตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาท่ีบริษัท ตามวันท่ี ท่ีลูกคาเดินทางอีกครั้ง
์ ่ ่ ้ ้ ้



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบ
ริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1) ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2) ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3) ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4) สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด


