
 

 

รหัสทัวร LFT1901986 

ทัวรรัสเซยี  มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก บาหเรน 8 วัน 6 คืน (GF) 
จุดชมวิวสแปรโรฮลิล   มหาวิหารเซนตซาเวียร   ถนนอารบัต 

สถานีรถไฟใตดินมอสโคว   พระราชวงัแคเทอรีน   ประตูสูบาหเรน 
พระราชวังฤดูรอน(ปเตอรฮอฟ)   พระราชวังฤดูหนาว 
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ   ถนนเนฟสกี้   ป�อม ปเตอร แอนด พอล 
โบสถหยดเลือด   มหาวิหาร เซนต ไอแซ็ค   ป�อมปราการบาหเรน 

  



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บาหเรน – กรุงมอสโคว 

18.30 น. คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก 
ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) 
เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับ
บัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

                    เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้เปนการ
เปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแตละเดือนแตละซีซั่น 

กอนทําการออกตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาที่บริษัท ตาม
วันที่ ที่ลูกคาเดินทางอีกครั้ง 

21.30 น.  บินลัดฟ�าสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 151 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 45 
นาท ี

00.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน จากนั้นใหทาน
เปลี่ยนเท่ียวบินเพ่ือเดินทางตอไปยังประเทศรัสเซีย (กรุงมอสโคว) 

01.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 012 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั ่วโมง 
โดยประมาณ ฯ 

 
วันที่สอง  มอสโคว–จุดชมวิวสแปรโรฮิลล-มหาวิหารเซนต ซาเวียร-สถานีรถไฟใตดิน

มอสโคว-ถนนอารบัต  

06.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย) กรุงมอสโควถูกสรางขึ้นบนเนินเขาริมแมนํ้ามอสควา 
(Moskva) เปนที่อยุอาศัยของประชากรกวา 1 ใน 10 ของประเทศ กรุงมอสโควมี
ประวัติศาสตรยาวกนาน 850 ป นับตั้งแตยุคกอตั้งอาณาจักรมัสโควี ในรัชสมัย



 

 

ของพระเจาอิวานที่ 3 และ 4 อาณาจักรมัสโควีก็ไดมีการขยายดินแดนอยาง
กวางขวาง ตอมาในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช ก็ไดทําการยายเมืองหลวงไปยัง
เมือง เซนตปเตอรสเบิรก จนกระทั่งการปฏิวัติประเทศในป ค.ศ. 1917-1918 กรุง
มอสโควจึงกลับมาเปนเมืองหลวงของสหภาพโซเวียต จนถึงสหพันธรัฐรัสเซียใน
ปจจุบัน จากนั้นนําทานสู จุดชมวิวสแปรโรฮิลล เปนบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ 
ของนครมอสโควที่อยูเบ้ืองลางไดโดยทั้งหมด จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสต
ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงนี ้เปนที ่ตั ้งบานพักของตน ปจจุบันพื ้นที่
ดังกลาวเปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเปนจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว
ที่คูรักนิยมมาถายภาพแตงงาน และเปนจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเปนพิเศษ
ในการชมบรรยากาศของมอสโควนําทานเดินทางเขาชม มหาวิหารเซนต ซาเวียร 
หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารพระคริสตผูชวยเหลือ  เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซีย
และสูงที่สุดในโลก สรางขึ้นในสมัยของพระเจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญูแดพระเปนเจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียให
รอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียรใชเวลากอสราง
นานถึง 45 ป ในอดีตสมัยสตาลินเคยถูกระเบิดทิ้ง เพื่อทําลายความเชื่อในศาสนา
ของประชาชน และตอมาหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต ก็ไดมีการริเร่ิม
สรางมหาวิหารขึ้นมาใหม โดยเงินจากรัฐบาลกลางและการบริจาคจากประชาชน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางชม สถานีรถไฟใตดินมอสโคว ปจจุบันการสถานีรถไฟใตดินมอส

โคว มีทั้งหมด 12 สาย 215 สถานี เริ ่มกอสรางในสมัยของสตาลิน ในป ค.ศ. 
1931 สถานีรถไฟแหงนี้ถูกสรางขึ้นเพื่อสงคราม โดยมิไดมีจุดประสงคเพื่อการ
คมนาคมของประประชาชน จุดเริ่มตนคือในยุคของประธานาธิบดีสตาลิน ไดเริ่ม
กอสรางรถไฟแหงนี้เพื่อใชในการขนสงทหาร และ อาหารไปยังหัวเมืองตางๆของ
สหภาพโซเวียตในยามที่เกิดสงคราม และยังใชสถานนีรถไฟแหงนี้เปนที่ลี้ภัยแก
ประชาชนอีกดวย การกอสรางใชแรงงานกวา 12,000 คน สถาปตยกรรมภายใน
สถานี ไดสะทอนเหตุการณการรวมชาติในสมัยโซเวียต เนื ่องจากตองการให
ชาวตางชาติเห็นถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ ประวัติศาสตรชาตินิยม โดยแตละสถานีก็จะ
มีรูปแบบสถาปตยกรรมแตกตางกันออกไป จากนั้นนําทานอิสระช็อปปم�ง ณ ถนน



 

 

อารบัต ถนนสายประวัติศาสตรตั้งแตศตวรรษที่ 15 ในชวงตนๆนั้น ถนนเสนนี้ถูก
ใชเปนฐานที่อยูอาศัยของตํารวจลับ และตอมาเปนที่อยุของขุนนาง และในสหภาพ
โซเวียต ถนนอารบัตก็ไดกลายเปนที ่อยู อาศัยของ สมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต จนในป ค.ศ.1985 ที่นี ่ถูกแปลงใหเปนศูนยกลางการคาขายและ
กลายเปนถนนชอปปم�ง โดยตลอดทั้งสองขางของถนนความยาว 1.8 ก.ม. สายนี้ จะ
มีนักแสดง นักดนตรี ศิลปน ตลอดจนรานขายสินคาพื้นเมือง และซูเปรอมารเก็ต 
มากมาย  

คํ่า     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา

ในเมืองใกลเคียง 

 
วนัที่สาม มอสโคว-เซนต ปเตอรสเบิรก (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พุชกิน–พระราชวังแค

เทอรีน  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานออกเดินทางสูสถานีรถไฟมอสโควเพื่อออกเดินทางสู นครเซนตปเตอร

สเบิรก (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4  
ช่ัวโมง)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานเดินทางชม พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังแคทเธอรีน เริ่มกอสรางใน
ป ค.ศ. 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีของปเตอรมหาราช ซึ่งได
ครองราชยหลังจากปเตอรมหาราชสวรรคต ทรงประสงคสรางวังแหงนี้ขึ้นเพื่อเปน
พระราชวังฤดูรอน โดยสถาปนิกชาวเยอรมัน
แตใดรับการตอเติมและตกแตงใหมในหลาย
ยุคหลายสมัย พระนางแคทเธอรีนที่2 ทรง
โปรดปรานศิลปะแบบนีโอคลาสสิค พระนาง
จึงสั ่งใหตกแตงใหมในแบบที่พระองคชอบ 
การตกแตงพระราชวังใหมในแตละครั ้งจึง
เปรียบเสมือนการแสดงอํานาจและบารมีของ
ผูเปนเจาของในแตละยุค ซึ่งจากการตกแตงที่ผสมผสานหลายครั้งจึงเกิดรูปแบบ
ใหมที่เรียกวา “รัสเซี่ยนบาโรค” ที่หรูหรา และงดงามดังเชนในปจจุบัน ยุคที่รุงเรือง
ที่สุดวากันวาทั้งพระราชวังและรูปปم�นตกแตงประดับประดาดวยทองคํากวา 100 
กิโลกรัม ถึงขนาดมีขาวลือวาหลังคาของวังเปนทองคําแทๆเลยทีเดียว แต
พระราชวังก็ไดถูกทําลายโดยกองทัพเยอรมันในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดรับ
ความเสียหายอยางมาก  การซอมแซมรูปลักษณภายนอกและบางหองของ
พระราชวังเสร็จทันงานฉลองครบ 300 ปของเมือง ในป 2003 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก เวลาน ําท านเข าท ี ่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทาในเมือง  
 

วนัที่สี่ เซนต ปเตอรสเบิรก-พระราชวังฤดูรอน(ปเตอรฮอฟ)-พระราชวังฤดูหนาว-
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ–ถนนเนฟสกี้  



 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังฤดูรอน 
หรือ พระราชวังปเตอรฮอฟ สรางขึ ้นตาม
บัญชาของซาร ป  เตอร มหาราช ภายใน
พระราชวังประกอบดวยพระที่นั ่งหลายองค
และอุทยานหลายแหง ตกแตงสถาปตยกรรม
บารอค ดวยความงดงามของมันทําใหมีสมญาวาเปน "วังแวรซายแหงรัสเซีย" 
ตั้งอยูริมฝم�งอาวฟนแลนด เปนพระราชวังขนาดเล็ก ประกอบดวยสวนพักผอน 
พลับพลา นํ ้าพุมากมายกวา 200 แหง ประดับประดาดวยรูปป  นสีบอรนซ�م
ออกแบบโดย ศิลปนจากฝรั่งเศษและอิตาลี อาคารหลักของพระราชวังหลวงตั้งอยู
ในตําแหนงของแนวภูเขาธรรมชาติทางทิศใตพระราชวังถูกออกแบบใหขนาบขาง
ดวยสวน โดยมีสวนของน้ําพุและสวนหยอมบางสวน จะอยูติดกับฝم�งทะเล 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น ํ าท  าน เดิ นทางชม พิ พิธภัณฑ  เฮอร  มิ เทจ  (The State Hermitage 

Museum) หรือพระราชวังฤดูหนาว เปน
พิพิธภัณฑขนาด  ใหญจัดแสดงงานศิลปะ
กวา 2 ลาน 5 แสนชิ้น โดยมีจุดเริ่มตนจาก
พระนางแคเทอรีนมหาราชินี ไดริเริ ่มนํา
ผลงานศิลป� มาเก็บไวตอมาในชวงสหภาพ
โซ เว ี ยตทางการก ็ ไ ด  น ํ าผลงานจาก

พระราชวังหลายๆ แหงมารวมกับไว ณ พิพิธภัณฑแหงน้ี อาคารเอกของพิพิธภัณฑ
แหงนี้ คือ พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่มีสถาปตยกรรมแบบบารอค ลักษณะ
เปนสี่เหลียมผืนผา สูง 30 เมตร อดีตพระราชวังหลวงของราชวงศ โรมานอฟ โดย
พระราชวังแหงนี้ยุติบทบาทการบริหารแผนดินในชวงการปฏิวัติของคอมมิวนิสต 
ในป ค.ศ. 1917 ปจจุบันภายในพิพิธภัณฑแบงออกเปน 3 ช้ัน มีพ้ืนที่จัดแสดงหลัก
อาทิ หองศิลปะคลาสสิก หองศิลปะสมัยนีโอคลาสสิกและสมัยใหม  และ หอง
ศิลปะรัสเซีย นอกจากผลงานศิลปะแลวบริเวณพิพิธภัณฑยังมีองครักษแมวเหมียว 



 

 

4 ขาใหทานไดสัมผัสความนารักอีกดวย จากนั้นทํานเดินชมความงดงามของ
สถาปตยกรรม ร็อคโคโค ณ ถนนเนฟสกี้ และเลือกชมสินคาทองถิ่นตามอัธยาศัย  

คํ่า      อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
สมควรแก เวลาน ําท านเข าท ี ่พัก Meininger Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเทาในเมืองใกลเคียง    
 

วนัที่หา  ป�อม ปเตอร แอนด พอล - โบสถหยดเลือด - มหาวิหาร เซนต ไอแซ็ค – มอส
โคว( โดยรถไฟความเร็วสูง ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเขาชม ป�อมปเตอร แอนด พอล สรางขึ้นป ค.ศ 1703 ในสมัยพระเจาป

เตอรมหาราช ตั ้งอยู บนเกาะวาซิลเยฟสกี้  
(Vasilievsky Island) ใช ป �องกันกองทัพ
สว ี เดนในช วงมหาสงครามเหน ือ (The 
Great Northern War) บริเวรภายในป�อม
ปราการ มีวิหารชื่อวิหารปเตอรแอนดพอล 
เพื่อเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และนักบุญ
พอลเพื ่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูง
ของยอดแหลมคือ 122.5เมตร ในอดีตเปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดของเมืองและหามสราง
สิ ่งกอสรางใดสูงกวาภายในทําการตกแตง

ดวยศิลปะบารอกซึ่งนับวาแตกตางจากโบสถ  ทั่วไปในรัสเซีย นําทานเดินทางชม 
โบสถหยดเลือด พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา ทรง
นํารูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการ
กอสราง มีลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่เมืองมอสโคว จากน้ันนําทานเขา
ชม มหาวิหารเซนตไอแซ็ค วิหารเซนตไอแซคถูกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1710 ตาม
เจตจํานงของพระเจาปเตอรมหาราช โดยใชหินแกรนิตชิ้นเดียวขนานกวา 118 ตัน 
จํานวน 48 ชิ้นเพ่ือนํามันมาเปนฐานรองรับโดมที่ใหญติดระดับโลกอีกชิ้นหนัก 67 



 

 

ตัน ในสวนของภายในโบสถ เริ่มตั้งแตประตูทางเขาที่มีการแกะสลักไมโอกและ
สัมฤทธิ์ ที่มีนํ้าหนักถึง 6 ตัน ในสวนของภายในโบสถนั้นประกอบไปดวยรูปหลอ
ของเหลาบรรดานักบุญชื่อดังอยูที ่ผนังหอง ใชเวลากอสรางทั้งหมดกวา 40 ป 
ทางเขาของวิหารมีรูปหลอทองเหลืองของพระเจาปเตอรมหาราชตั้งตระหงาน เพื่อ
เปนสัญลักษณของผูท่ีริเร่ิมกอสรางศาสนสถานแหงน้ี  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู  สถานีรถไฟ นคร เซนต ปเตอรสเบิรก เพื ่อโดยสารรถไฟ 
SAPSAN กลับกรุงมอสโคว (ใชเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)  

คํ่า     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
ในเมืองใกลเคียง 
 

วนัที่หก  พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหาร เซนต บาเซิล - พิพิธภัณฑ อาร
เมอรี่   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาชม พระราชวังเครมลิน คําวา เครมลิน ในภาษารัสเซียนั้น มี
ความหมายแปลว  าป � อมปราการ  ภายใน
พระราชวังเคลมลินจึงประกอบไปดวยพระราชวัง 
วิ ห ารส ํ าคัญๆ และท ี ่ ท ํ าก ารของรั ฐบาล 
พระราชวังเครมลินเดิมเคยเปนพระตํานักของ
ซ า ร  ใ น ม อ ส โ ก  ห ลั ง จ า ก ก า ร ป ฏิ วั ติ ข อ ง
คอมมิวนิสต พระราชวังเครมลินก็ไดกลายมาเป�



 

 

นทีทําการของรัฐบาล จนกระทั่งการลมสลายของสหภาพโซเวียต จึงไดเปลี่ยนมา
เปนพิพิธภัณฑดังปจจุบัน เปนพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของอดีตพระ
เจาแผนดิน รูปเคารพทางศาสนา ลวนเก็บอยูในหองตางๆ ใน พระราชวังเครมลิน 
มากมายจนประเมินคาไมได ดังนั้นกระบวนการเขาออก สถานที่แหงนี้จะมีความ
เขมงวดเปนพิเศษ จากน้ันนําทานชม จัตุรัสแดง จัตุรัสแดงถูกตั้งขึ้นในชวงศตวรรษ
ที่ 15 ภายใตพระราชโองการของพระเจาอีวานมหาราช การสรางจัตุรัสแดงนี้มี
จุดประสงคเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของพระราชวังเครมลิน  ตอมาในสมัยของ
พระเจาซารอีวานที ่4  
จากน้ันนําทานชม มหาวิหารเซนตเบซิล มหาวิหารที่ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณของ
จัตุรัสแดงในปจจุบันก็ไดถูกสรางขึ้น จัตุรัสแดงเปนสัญลักษณของสหภาพโซเวียต 
มีความสําคัญเฉกเชนจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน โดยจะเปนจุดที่ทําการเฉลิม
ฉลองวันชาติ หรือโดยเฉพาะในชวงวันประกาศชัยชนะในมหาสงครามรักชาติ 
(The great patriotic war) เปนการประกาศชัยชนะเหนือนาซีเยอรมัน ใน
สงครามโลกครั้งที ่ 2 ซึ ่งตอมาไดมีพิธีการสวนสนาม แสดงแสนยานุภาพทาง
การทหาร ณ จัตุรัสแหงนี้เปนประจําทุกป นอกจากนั้น จัตุรัสแดงยังเปนที่ตั้งของ
อนุสาวรียบรรจุศพของวลาดิมีร เลนิน ผูนําคอมมิวนิสตคนแรก ที่ไดนําลัทธิมากซ
มาปรับใชและปฏิวัติสังคม ตัวสุสานสรางดวยหินออนสีแดง หีบศพของทานเล
นินวางอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบไว น่ีเปนอีกอนุสรณสถานที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วโลก  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ (Kremlin Armoury Chamber) เปน

พิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย ที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 สรางขึ้น
เพื่อเปนที่เก็บสะสมทรัพยสมบัติลํ้าคาตางๆ ทั้งเครื่องทรง มงกุฎ บัลลังค และ
เครื่องใชตางๆ มากกวา 2.7 ลานชิ้น ภายในมีการแบงโซนการจัดแสดงในแตละ
ยุค นับตั้งแตในชวงคริสตศตวรรษที ่14-15 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที ่20 หน่ึงใน
พิพิธภัณฑที่สมบูรณที่สุดของรัสเซีย (หมายเหตุ ภายในพิพิธภัณฑหามทําการ
ถายรูปโดยเด็ดขาด) 

 



 

 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Cosmos Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
ในเมืองใกลเคียง 
 

วนัที่เจ็ด  มอสโคว–บาหเรน-มัสยิดกลาง Al Fateh – ป�อมปราการบาหเรน – ประตูสู
บาหเรน - ตลาดพ้ืนเมือง 

04.00 น. นําทานออกเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพื่อเดินทางตอไปยัง
ประเทศบาหเรน  

07.30 น.  ออกเดินทางสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ 
GF 013 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง)  
12.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชา

กวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการ
นัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 
บาย นําทานชม มัสยิดกลาง Al Fateh 

Mosque หน่ึงในมัสยิดที่ขึ้นช่ือวามี
ขนาดใหญที่สุดเปนอันดับตนๆ ของโลก 
ที่ถูกตั้งชื่อ  ตามกษัตรยิผูสรางเมือง 
‘Ahmed Al Fateh’ เปนสถาปตยกรรม
ที่ถูกสรางขึ้นในป 1987 และเปนมัสยิดที่
ถูกตกแตงดวยวัสดุชั้นเลิศที่รวบรวมมา
จากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาล ีโคมไฟจากออสเตรีย หรือ
แมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิดที่เปนจุดศูนย
รวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงน้ียังถูกประกาศใหเปน
หอสมุดแหงชาติอีกดวย หมายเหตุ : หากวันเวลาดังกลาวทางมัสยิดมีกิจกรรม
ทางศาสนาหรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิดดวยเหตุผลใดกตาม ขอ
สงวนสิทธิ์ยกเลิกการเขาชม และทางคณะทัวรจะใหทานไดฟงบรรยายและ
การถายรูปจากภายนอกมัสยิดเทานั้น จากน้ันเราจะพาทานไปสัมผัสและฟง



 

 

เร่ืองราวประวัตศิาสตร 5,000 ป ที่ ป�อมปราการบาหเรน (Qal’at al – 
Bahrain) หรือที่รูจักกันอีกชื่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลงอารยธรรมโบราณท่ีนัก
โบราณคดีคาดวามันถกูสรางขึ้นมาตั้งแตชวง 2,300 ป กอนคริสตศกัราช ซึ่งใน
อดีตมันเคยเปนทั้งที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการสําหรับป�องกันเมืองจากขาศึก 
และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเร่ียนเช่ือวาเปนจุดนัดพบเพ่ือเขาถึงพระเจา และท่ี
ป�อมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิปญญาในการ
กอสรางป�อมปราการขึน้มาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพันปที่แมแตนัก
โบราณคดีก็ยงัหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหน่ึงในสถานที่ท่ีไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป ค.ศ.200 
จากน้ันนําทานสู ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir 
Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐบาหเรนเพ่ือเปนทางเขาไปสูตลาด
มานามาซึ่งเปนยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณ
เม่ือ ค.ศ. 1945 และไดรับการตกแตงเพ่ิมเติมในป ค.ศ. 1986 เพื่อปรับเปลี่ยนให
มีรูปรางเปนสถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาทานไปเปดประตูสู
วัฒนธรรมวิถีชีวติการเปนอยูของชาวบาหเรนที ่ตลาดพ้ืนเมือง Manama Souq 
ตลาดขนาดใหญใจกลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถชีีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีทานจะ
ไดสัมผัสกับวิถีชีวติของคนทองถิ่นอยางเปนกนัเอง พรอมช็อปปم�งของฝากอันเปน
เอกลักษณจากประเทศบาหเรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแทที่หาชิมท่ีไหน
ไมไดในโลกนี ้นอกจากที่น่ีเทาน้ัน 

คํ่า      บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก Juffair Gate Hotel ระดับ 4* หรือเทียบเทา 
 

วันที่แปด    บาหเรน – ประเทศไทย 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสูสนามบิน  

09.00 น.  บินลัดฟ�าสู กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) ประเทศไทย โดย
สายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 10 นาท ี



 

 

20.10 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
พรอมความประทับใจ 

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

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการจัดวางหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให หองพักตาง
ประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะอยูคนละช้ัน ดังนั้นกรณีที่ลูกคาเดินทาง
เปนครอบครัว อาจจะไมไดหองพักที่อยูติดกัน 
2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูเขตอากาศ

หนาวจัด 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติเปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบทองถิ่น หองอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด
รัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. กรณีที่ตองการนอนหองพักแบบ 3 ทาน เตียงที่ไดอาจจะเปนเตียงเสริม โดยอาจจะมี
ขนาดเตียงที่เล็กกวาเตียงทั่วไป  
6. โรงแรมไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ขวบเขาพัก โดยไมมีเตียงเสริ 

 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขการใชบริการ 

เที่ยวฟน 3 นคร 2 ประเทศ  
มอสโคว เซนตปเตอรเบิรก บาหเรน 8 วัน 6 คืน GF 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก
หองละ2-

3ทาน 

เด็กอายุไม
เกิน12ปเสริม

เตียง 

เด็กอายุไม
เกิน12ปไม
เสริมเตียง 

ไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน พักเด่ียว 

28 ต.ค. – 04 พ.ย. 62 51,990 51,990 50,990 35,990 9,900 
04 – 11 พ.ย. 62 48,990 48,990 47,990 34,990 9,900 



 

 

 
 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 6 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 23 ก.ก. ทานละ 1 ช้ิน  
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

11 – 18 พ.ย. 62 49,990 49,990 48,990 34,990 9,900 
18 – 25 พ.ย. 62 49,990 49,990 48,990 34,990 9,900 
25 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 49,990 49,990 48,990 34,990 9,900 
02 – 09 ธ.ค. 62 51,990 51,990 50,990 34,990 9,900 
09 – 16 ธ.ค. 62 50,990 50,990 49,990 34,990 9,900 
16 – 23 ธ.ค. 62 50,990 50,990 49,990 34,990 9,900 
23 – 30 ธ.ค. 62 53,990 53,990 52,990 34,990 9,900 
30 ธ.ค.62 – 06 ม.ค. 
63 55,990 55,990 54,990 34,990 9,900 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่ง
เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คา
โทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนกักระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ และหัวหนาทัวร 67 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 20 วันกอนการเดินทาง มิ
เชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้
แลว 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-21 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 30 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทานั้น หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 
ทาน ตองเพิ่มเงินทานละ 5,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทาน
ละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 20-24 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 2,000 บาท และ 
กรณีที่มีผูเดินทาง 25-29 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 1,500 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศรัสเซียระงับการอนุมัติวีซา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
เพ่ิมเติมในกรณีตองทําเร่ืองยื่นขอวีซา 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทานั้น อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะเปลี ่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 



 

 

6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมนํ้ามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอื่น ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย 
การขนสงสินคาหนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการ
ราย และ อื ่น ๆ ที ่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรู เห็น 
เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมดทุกกรณี 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 



 

 

15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะ
ทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ 
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ 
จากอุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผู เดินทาง ที ่เกี ่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางฑูต (เลมนํ้าเงินและสีแดง)เดินทางเพื่อ
การทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

21.กรณีที ่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั ๋วเครื ่องบิน,ตั ๋วรถทัวร,ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผูเดินทาง เปนชาวตางชาติ
โดยคิดเปนสวนตางคาธรรมเนียมในการยื่นวีซา  



 

 

23. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

 


