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NT590
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์เซนตปี์เตอรส์เบริก์ บาหเ์รน 8 วัน 6 คนื (GF)
ทัวรรั์สเซยี , 8 วัน 6 คนื ,

Cosmos Hotel  , Meininger Hotel  , Juffair Gate Hotel

มอสโคว ์- สแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว - ถนนอารบ์ตั - เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์
พชุกนิ - พระราชวงัแคเทอรนี - พระราชวงัฤดูรอ้น(ปีเตอรฮ์อฟ) - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ -

ถนนเนฟสกี
ป้อม ปีเตอร ์แอนด ์พอล - โบสถห์ยดเลอืด - มหาวหิาร เซนต ์ไอแซ็ค - พระราชวงัเครมลนิ - จตัุรสัแดง - มหาวหิาร เซนต์

บาเซลิ
พพิธิภณัฑ ์อารเ์มอร ี- บาหเ์รน - มสัยดิกลาง Al Fateh - ป้อมปราการบาหเ์รน - ประตูสูบ่าหเ์รน - ตลาดพนืเมอืง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - บาหเ์รน - กรุงมอสโคว

18.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ
GULF AIR (GF) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร

**หมายเหต*ุ* 



- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที
- เทยีวบนิขาไปและขากลับ มกีารเปลยีนแปลงเวลาทังนีเป็นการเปลยีนแปลงตามตารางบนิของแตล่ะเดอืนแตล่ะซซีนั
กอ่นทําการออกตัวภายในประเทศทกุครัง กรุณาเช็คขอ้มูลกับทางเจา้หนา้ทบีรษัิท ตามวันท ีทลีกูคา้เดนิทางอกีครัง

21.30 น.
บนิลัดฟ้าสู ่ประเทศบาหเ์รน โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF151 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6
ชวัโมง 45 นาที

00.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน 

จากนันใหท้า่นเปลยีนเทยีวบนิ เพอืเดนิทางตอ่ไปยัง ประเทศรสัเซยี (กรุงมอสโคว)์

01.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว โดยสายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF012 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5
ชวัโมง

วนัท ี2
มอสโคว ์- จดุชมววิสแปรโ์รฮ่ลิล ์- มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว - ถนนอารบ์ตั

06.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโควถ์ูกสรา้งขนึบนเนนิเขารมิแม่น ้าํมอสควา (Moskva)
เป็นทอียุ่อาศัยของประชากรกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควม์ปีระวัตศิาสตรย์าวกนาน 850 ปี นับตังแตยุ่คกอ่ตังอาณาจักรมัสโควี
ในรัชสมัยของพระเจา้อวิานท ี3 และ 4 อาณาจักรมัสโควก็ีไดม้กีารขยายดนิแดนอย่างกวา้งขวาง ตอ่มาในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ก็ไดทํ้าการยา้ยเมอืงหลวงไปยังเมอืง เซนตปี์เตอรส์เบริก์ จนกระทังการปฏวัิตปิระเทศในปี ค.ศ. 1917-1918
กรุงมอสโควจ์งึกลับมาเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีต จนถงึสหพันธรัฐรัสเซยีในปัจจบัุน

จากนันนําทา่นสู ่จดุชมววิสแปรโ์รฮ่ลิล ์เป็นบรเิวณทมีองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท์อียู่เบอืงลา่งไดโ้ดยทังหมด
จงึทําใหเ้ลนนิผูนํ้าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตี เลอืกเนนิเขานกกระจอกแหง่นีเป็นทตัีงบา้นพักของตน
ปัจจบัุนพนืทดัีงกลา่วเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์และเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุในมอสโควท์คีูรั่กนยิมมาถ่ายภาพแตง่งาน
และเป็นจดุทนัีกทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว์

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม มหาวหิารเซนต ์ซาเวยีร ์หรือทเีรียกกันวา่ มหาวหิารพระครสิตผ์ูช้่วยเหลอื
เป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยีและสงูทสีดุในโลก สรา้งขนึในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ท ี1
เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญ แูดพ่ระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน
โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี ในอดตีสมัยสตาลนิเคยถูกระเบดิทงิ เพอืทําลายความเชอืในศาสนาของประชาชน
และตอ่มาหลังจากการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต ก็ไดม้กีารรเิรมิสรา้งมหาวหิารขนึมาใหม่ โดยเงนิจากรัฐบาลกลางและการบรจิาคจากประชาชน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางชม สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์ปัจจบัุนการสถานีรถไฟใตด้นิมอสโคว ์มทัีงหมด 12 สาย 215 สถานี
เรมิกอ่สรา้งในสมัยของสตาลนิ ในปี ค.ศ. 1931 สถานีรถไฟแหง่นีถูกสรา้งขนึเพอืสงคราม
โดยมไิดม้จีดุประสงคเ์พอืการคมนาคมของประประชาชน จดุเรมิตน้คอืในยุคของประธานาธบิดสีตาลนิ
ไดเ้รมิกอ่สรา้งรถไฟแหง่นีเพอืใชใ้นการขนสง่ทหาร และ อาหารไปยังหัวเมอืงตา่งๆของสหภาพโซเวยีตในยามทเีกดิสงคราม
และยังใชส้ถานนีรถไฟแหง่นีเป็นทลีภัียแกป่ระชาชนอกีดว้ย การกอ่สรา้งใชแ้รงงานกวา่ 12,000 คน สถาปัตยกรรมภายในสถานี
ไดส้ะทอ้นเหตกุารณ์การรวมชาตใินสมัยโซเวยีต เนืองจากตอ้งการใหช้าวตา่งชาตเิห็นถงึชยัชนะอันยงิใหญ่ ประวัตศิาสตรช์าตนิยิม
โดยแตล่ะสถานีก็จะมรีูปแบบสถาปัตยกรรมแตกตา่งกันออกไป

จากนันนําทา่นอสิระช็อปปิง ณ ถนนอารบตั ถนนสายประวัตศิาสตรตั์งแตศ่ตวรรษท ี15 ในชว่งตน้ๆนัน
ถนนเสน้นีถูกใชเ้ป็นฐานทอียู่อาศัยของตํารวจลับ และตอ่มาเป็นทอียุ่ของขนุนาง และในสหภาพโซเวยีต ถนนอารบัตก็ไดก้ลายเป็นทอียู่อาศัยของ
สมาชกิระดับสงูของพรรคคอมมวินสิต ์จนในปี ค.ศ.1985 ทนีีถูกแปลงใหเ้ป็นศนูยก์ลางการคา้ขายและกลายเป็นถนนชอ้ปปิง
โดยตลอดทังสองขา้งของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี จะมนัีกแสดง นักดนตรี ศลิปิน ตลอดจนรา้นขายสนิคา้พนืเมอืง และซเูปรอม์ารเ์ก็ต
มากมาย



ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั***

ทพีกั
Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มอสโคว ์- เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์(โดยรถไฟความเร็วสงู) - พชุกนิ - พระราชวงัแคเทอรนี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่สถานรีถไฟมอสโคว ์เพอืออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางชม พระราชวงัแคทเทอรนี พระราชวังแคทเธอรีน เรมิกอ่สรา้งในปี ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนท ี1
พระมเหสขีองปีเตอรม์หาราช ซงึไดค้รองราชยห์ลังจากปีเตอรม์หาราชสวรรคต ทรงประสงคส์รา้งวังแหง่นีขนึเพอืเป็นพระราชวังฤดรูอ้น
โดยสถาปนกิชาวเยอรมันแตใ่ดรั้บการตอ่เตมิและตกแตง่ใหม่ในหลายยุคหลายสมัย พระนางแคทเธอรีนท ี2
ทรงโปรดปรานศลิปะแบบนีโอคลาสสคิ พระนางจงึสงัใหต้กแตง่ใหม่ในแบบทพีระองคช์อบ
การตกแตง่พระราชวังใหม่ในแตล่ะครังจงึเปรียบเสมอืนการแสดงอํานาจและบารมขีองผูเ้ป็นเจา้ของในแตล่ะยุค
ซงึจากการตกแตง่ทผีสมผสานหลายครังจงึเกดิรูปแบบใหม่ทเีรียกวา่ “รัสเซยีนบาโรค” ทหีรูหรา และงดงามดังเชน่ในปัจจบัุน
ยุคทรีุ่งเรืองทสีดุวา่กันวา่ทังพระราชวังและรูปปันตกแตง่ประดับประดาดว้ยทองคํากวา่ 100 กโิลกรัม
ถงึขนาดมขีา่วลอืวา่หลังคาของวังเป็นทองคําแท ้ๆ เลยทเีดยีว แตพ่ระราชวังก็ไดถู้กทําลายโดยกองทัพเยอรมันในชว่งสงครามโลกครังท ี2
ไดรั้บความเสยีหายอย่างมาก การซอ่มแซมรูปลักษณ์ภายนอกและบางหอ้งของพระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 ปีของเมอืง ในปี 2003

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Meininger Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดรูอ้น(ปีเตอรฮ์อฟ) - พระราชวงัฤดหูนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ - ถนนเนฟสกี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น หรือ พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ สรา้งขนึตามบัญชาของซารปี์เตอรม์หาราช
ภายในพระราชวังประกอบดว้ยพระทนัีงหลายองคแ์ละอุทยานหลายแหง่ ตกแตง่สถาปัตยกรรมบารอค ดว้ยความงดงามของมันทําใหม้สีมญาวา่เป็น
"วังแวรซ์ายแหง่รัสเซยี" ตังอยู่รมิฝังอ่าวฟินแลนด ์เป็นพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดว้ยสวนพักผอ่น พลับพลา น ้าํพมุากมายกวา่ 200 แหง่
ประดับประดาดว้ยรูปปันสบีอรนซ ์ออกแบบโดย ศลิปินจากฝรังเศษและอติาลี
อาคารหลักของพระราชวังหลวงตังอยู่ในตําแหน่งของแนวภเูขาธรรมชาตทิางทศิใตพ้ระราชวังถูกออกแบบใหข้นาบขา้งดว้ยสวน
โดยมสีว่นของน ้าํพแุละสวนหย่อมบางสว่น จะอยู่ตดิกับฝังทะเล

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางชม พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) หรือ พระราชวงัฤดหูนาว เป็นพพิธิภัณฑข์นาด
ใหญ่จัดแสดงงานศลิป์ะกวา่ 2 ลา้น 5 แสนชนิ โดยมจีดุเรมิตน้จากพระนางแคเทอรีนมหาราชนีิ ไดร้เิรมินําผลงานศลิป์
มาเก็บไวต้อ่มาในชว่งสหภาพโซเวยีตทางการก็ไดนํ้าผลงานจากพระราชวังหลาย  ๆแหง่มารวมกับไว ้ณ พพิธิภัณฑแ์หง่นี
อาคารเอกของพพิธิภัณฑแ์หง่นี คอื พระราชวังฤดหูนาว พระราชวังทมีสีถาปัตยกรรมแบบบารอค ลักษณะเป็นสเีหลยีมผนืผา้ สงู 30 เมตร
อดตีพระราชวังหลวงของราชวงศ ์โรมานอฟ โดยพระราชวังแหง่นียุตบิทบาทการบรหิารแผน่ดนิในชว่งการปฏวัิตขิองคอมมวินสิต ์ในปี ค.ศ. 1917
ปัจจบัุนภายในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 3 ชนั มพีนืทจัีดแสดงหลักอาท ิหอ้งศลิปะคลาสสกิ หอ้งศลิปะสมัยนีโอคลาสสกิและสมัยใหม่ และ



หอ้งศลิปะรัสเซยี นอกจากผลงานศลิปะแลว้บรเิวณพพิธิภัณฑยั์งมอีงครักษ์แมวเหมยีว 4 ขาใหท้า่นไดส้มัผัสความน่ารักอกีดว้ย

จากนันทํานเดนิชมความงดงามของสถาปัตยกรรม ร็อคโคโค ่ณ ถนนเนฟสก ีและเลอืกชมสนิคา้ทอ้งถนิตามอัธยาศัย

ค่าํ
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั***

ทพีกั
Meininger Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ป้อม ปีเตอร ์แอนด ์พอล - โบสถห์ยดเลอืด - มหาวหิาร เซนต ์ไอแซ็ค - มอสโคว(์โดยรถไฟความเร็วสงู)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล สรา้งขนึปี ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ตังอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสก ี(Vasilievsky Island)
ใชป้้องกันกองทัพสวเีดนในชว่งมหาสงครามเหนือ (The Great Northern War) บรเิวรภายในป้อมปราการ มวีหิารชอืวหิารปีเตอรแ์อนดพ์อล
เพอืเป็นเกยีรตแิดนั่กบญุปีเตอร ์และนักบญุพอลเพอืเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสงูของยอดแหลมคอื 122.5 เมตร
ในอดตีเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุของเมอืงและหา้มสรา้งสงิกอ่สรา้งใดสงูกวา่ ภายในทําการตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกซงึนับวา่แตกตา่งจากโบสถ์
ทัวไปในรัสเซยี

นําทา่นเดนิทางชม โบสถห์ยดเลอืด พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี3 ทรงสรา้งขนึบนบรเิวณทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม์
เพอืเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบดิา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษท ี16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง
มลัีกษณะรูปร่างคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิทเีมอืงมอสโคว์

จากนันนําทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซ็ค วหิารเซนตไ์อแซคถูกสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1710 ตามเจตจํานงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
โดยใชห้นิแกรนติชนิเดยีวขนานกวา่ 118 ตัน จํานวน 48 ชนิ เพอืนํามันมาเป็นฐานรองรับโดมทใีหญ่ตดิระดับโลกอกีชนิหนัก 67 ตัน
ในสว่นของภายในโบสถ ์เรมิตังแตป่ระตทูางเขา้ทมีกีารแกะสลักไมโ้อ๊กและสมัฤทธ ิทมีนี ้าํหนักถงึ 6 ตัน
ในสว่นของภายในโบสถนั์นประกอบไปดว้ยรูปหลอ่ของเหลา่บรรดานักบญุชอืดังอยู่ทผีนังหอ้ง ใชเ้วลากอ่สรา้งทังหมดกวา่ 40 ปี
ทางเขา้ของวหิารมรีูปหลอ่ทองเหลอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชตังตระหงา่น เพอืเป็นสญัลักษณ์ของผูท้รีเิรมิกอ่สรา้งศาสนสถานแหง่นี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ นคร เซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ เพอืโดยสารรถไฟ SAPSAN กลับกรุงมอสโคว ์(ใชเ้วลาประมาณ 4 ชวัโมง)

ค่าํ
***บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร***

ทพีกั
Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
พระราชวงัเครมลนิ - จตัรุสัแดง - มหาวหิาร เซนต ์บาเซลิ - พพิธิภณัฑ ์อารเ์มอรี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ คําวา่ เครมลนิ ในภาษารัสเซยีนัน มคีวามหมายแปลวา่ป้อมปราการ
ภายในพระราชวังเคลมลนิจงึประกอบไปดว้ยพระราชวัง วหิารสําคัญ  ๆและททํีาการของรัฐบาล
พระราชวังเครมลนิเดมิเคยเป็นพระตํานักของซารใ์นมอสโก หลังจากการปฏวัิตขิองคอมมวินสิต์
พระราชวังเครมลนิก็ไดก้ลายมาเป้นททํีาการของรัฐบาล จนกระทังการลม่สลายของสหภาพโซเวยีต จงึไดเ้ปลยีนมาเป็นพพิธิภัณฑดั์งปัจจบัุน
เป็นพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองอดตีพระเจา้แผน่ดนิ รูปเคารพทางศาสนา ลว้นเก็บอยู่ในหอ้งตา่ง  ๆใน พระราชวังเครมลนิ
มากมายจนประเมนิคา่ไม่ได ้ดังนันกระบวนการเขา้ออก สถานทแีหง่นีจะมคีวามเขม้งวดเป็นพเิศษ



จากนันนําทา่นชม จตัรุสัแดง จัตรัุสแดงถูกตังขนึในชว่งศตวรรษท ี15 ภายใตพ้ระราชโองการของพระเจา้อวีานมหาราช
การสรา้งจัตรัุสแดงนีมจีดุประสงคเ์พอืปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลนิ ตอ่มาในสมัยของพระเจา้ซารอ์วีานท ี4 

จากนันนําทา่นชม มหาวหิารเซนตเ์บซลิ มหาวหิารทถีอืเป็นหนงึในสญัลักษณ์ของจัตรัุสแดง โดยจะเป็นจดุททํีาการเฉลมิฉลองวันชาต ิหรือ
โดยเฉพาะในชว่งวันประกาศชยัชนะในมหาสงครามรักชาต ิ(The great patriotic war) เป็นการประกาศชยัชนะเหนือนาซเียอรมัน
ในสงครามโลกครังท ี2 ซงึตอ่มาไดม้พีธิกีารสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทางการทหาร ณ จัตรัุสแหง่นีเป็นประจําทกุปี นอกจากนัน
จัตรัุสแดงยังเป็นทตัีงของอนุสาวรียบ์รรจศุพของวลาดมิรี ์เลนนิ ผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรก ทไีดนํ้าลัทธมิากซม์าปรับใชแ้ละปฏวัิตสิงัคม
ตัวสสุานสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดง หบีศพของทา่นเลนนิวางอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบไว ้นีเป็นอกีอนุสรณ์สถานทดีงึดดูนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี(Kremlin Armoury Chamber) เป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุของประเทศรัสเซยี
ทพีระเจา้อเล็กซานเดอรท์ ี1 สรา้งขนึเพอืเป็นทเีก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าํคา่ตา่ง  ๆทังเครืองทรง มงกฎุ บัลลังค ์และเครืองใชต้า่ง  ๆมากกวา่ 2.7
ลา้นชนิ ภายในมกีารแบง่โซนการจัดแสดงในแตล่ะยุค นับตังแตใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20
หนงึในพพิธิภัณฑท์สีมบรูณ์ทสีดุของรัสเซยี (หมายเหต ุภายในพพิธิภัณฑห์า้มทําการถ่ายรูปโดยเด็ดขาด)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
มอสโคว ์- บาหเ์รน - มสัยดิกลาง Al Fateh - ป้อมปราการบาหเ์รน - ประตสููบ่าหเ์รน - ตลาดพนืเมอืง

04.00 น.
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์เพอืเดนิทางตอ่ไปยัง ประเทศบาหเ์รน

07.30 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศบาหเ์รน โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF013 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

12.40 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตบิาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 4
ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม

บา่ย
นําทา่นชม มสัยดิกลาง Al Fateh Mosque หนงึในมัสยดิทขีนึชอืวา่มขีนาดใหญ่ทสีดุเป็นอันดับตน้  ๆของโลก ทถีูกตังชอื
ตามกษัตรยิผ์ูส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปัตยกรรมทถีูกสรา้งขนึในปี 1987
และเป็นมัสยดิทถีูกตกแตง่ดว้ยวัสดชุนัเลศิทรีวบรวมมาจากทัวโลก อาทเิชน่ ลกูแกว้ตกแตง่บนพนืจากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรีย
หรือแมแ้ตป่ระตไูมส้ดุอลังการททํีาจากอนิเดยี ซงึนอกจากจะเป็นมัสยดิทเีป็นจดุศนูยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006
มัสยดิแหง่นียังถูกประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแหง่ชาตอิกีดว้ย (หมายเหต ุ:
หากวันเวลาดังกลา่วทางมัสยดิมกีจิกรรมทางศาสนาหรือมปีระกาศหา้มเขา้ชมภายในมัสยดิดว้ยเหตผุลใดกต้าม ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเขา้ชม
และทางคณะทัวรจ์ะใหท้า่นไดฟั้งบรรยายและการถ่ายรูปจากภายนอกมัสยดิเทา่นัน)

จากนันเราจะพาทา่นไปสมัผัสและฟังเรืองราวประวัตศิาสตร ์5,000 ปี ท ีป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al – Bahrain)  หรือทรีูจั้กกันอกีชอืวา่
‘Bahrain Fort’ แหลง่อารยธรรมโบราณทนัีกโบราณคดคีาดวา่มันถูกสรา้งขนึมาตังแตช่ว่ง 2,300 ปี กอ่นครสิตศักราช
ซงึในอดตีมันเคยเป็นทังทพํีานักของกษัตรยิ ์ป้อมปราการสําหรับป้องกันเมอืงจากขา้ศกึ และยังเป็นสถานทีๆ
ชาวสเุมเรียนเชอืวา่เป็นจดุนัดพบเพอืเขา้ถงึพระเจา้
และทป้ีอมปราการแหง่นีทา่นจะไดเ้ห็นความน่ามหัศจรรยใ์จของภมูปัิญญาในการกอ่สรา้งป้อมปราการขนึมาจากหนิจนมคีวามแข็งแกร่งมานานนับพันปีทแีมแ้ตนั่กโบราณคดก็ียังหาคําตอบทแีน่ชดัไม่ได ้
อกีทังยังเป็นหนงึในสถานททีไีดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200

จากนันนําทา่นสู ่ประตสููบ่าหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave
ทปีรกึษาเจา้ผูค้รองรัฐบาหเ์รนเพอืเป็นทางเขา้ไปสูต่ลาดมานามาซงึเป็นย่านธรุกจิทสํีาคัญและแหลง่จับจา่ยของทอ้งถนิ สรา้งเสร็จสมบรูณ์เมอื



ค.ศ. 1945 และไดรั้บการตกแตง่เพมิเตมิในปี ค.ศ. 1986 เพอืปรับเปลยีนใหม้รีูปร่างเป็นสถาปัตยกรรมอสิลามมากขนึ 

จากนันเราจะพาทา่นไปเปิดประตสููวั่ฒนธรรมวถิชีวีติการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนท ีตลาดพนืเมอืง (Manama Souq)
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงทมีคีวามสําคัญตอ่วถิชีวีติของชาวเมอืง ซงึทนีีทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของคนทอ้งถนิอย่างเป็นกันเอง
พรอ้มช็อปปิงของฝากอันเป็นเอกลักษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลมิรสอาหารพนืเมอืงขนานแทท้หีาชมิทไีหนไม่ไดใ้นโลกนี นอกจากทนีีเทา่นัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร หรือ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
Juffair Gate Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
บาหเ์รน - ประเทศไทย

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

09.00 น.
บนิลัดฟ้าสู ่กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู)ิ ประเทศไทย โดย สายการบนิ GULF AIR เทยีวบนิท ีGF152
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชวัโมง 10 นาที

20.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:17 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 6 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 ก.ก. ท่านละ 1 ชนิ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้23 กโิลกรมั

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์67 USD /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯจะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 20 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์50%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-21 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรต์อ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 30 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 5,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท
และ กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-29 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศรสัเซยีระงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ
หากเกดิการสญูหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืหนังสอืเดนิทางฑูต (เลม่น ้าํเงนิและสแีดง)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาตโิดยคดิเป็นสว่นตา่งคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
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