#15316 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 4 คืน จัตุรัส
แดง ฟารมสุนัขฮัสกี้ ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา บิน TG

ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส โบสถโฮลีทรินิตี้ โบสถอัสสัมชัญ ตลาดอิสไมโล
โว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ วิหารเซนตบาซิล สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโคว การแสดงละครสัตว สวนซายารดเย วิหารเซนตซาเวียร นั่งกระเชาสู
เนินเขาสแปรโรว

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว



ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - ตลาดอิสไมโลโว



มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - ระฆังพระเจา ซาร - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ - จัตุรัส
แดง - วิหารเซนตบาซิล - หา งกุม - ลองเรือแมนํ้า มอสคาวา











Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา
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Hotel
หรือ
เทียบ
เทา



Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - รถฮัสกี้ลากเลื่อน - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การ
แสดงละครสัตวเซอรคัส







Delta
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5
6

สวนซายารดเย - หมูบา นโคโลเมนสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - บาลายา ดารชา เอา ทเลท ทา อากาศยานโดโมเดโดโว







-

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ม.ค. 65 - 4 ก.พ. 65

฿39,999

฿39,999

฿38,999

฿8,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว
เชา
11.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน เตอร D สายการบิน THAI AIRWAYS เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหน าที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป าสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง
บาย
14.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเวย เที่ยวบินที่ TG 974 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
คํ่า
20.20 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นํ าทานผานพิธี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นํ าทานเดินทางเขาสู กรุงมอสโคว เมืองหลวงของรัสเซีย และยังครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยุโรปมีประวัต ิศาสตร
ยาวนานถึง 850 ปี
พักที่ Delta Hotel หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย
 Delta Hotel หรือเทียบเทา
่

่

่



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - ตลาด
อิสไมโลโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองซากอรส
นํ าทานชม โบสถโฮลีทรินิต ี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนั กบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
จากนั ้นชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอี
วานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพ
ไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สําหรับนั กรอง
นํ าสวด
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนั ดหน าโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีใหเลือก
มากมายหลายแบบ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ใน
ราคาที่ถ ูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ
และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Delta Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากอรส
เป็ นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซึ่งตั้งอยูทางเหนื อ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็ นเมืองที่โดดเดนในเรื่องอุต สาหกรรม และเป็ นที่ต ั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย

โบสถโฮลีทรินิตี
เป็ นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนั กบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส
เป็ นโบสถที่มีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และที่สําหรับนั กรองนํ าสวด และมีหอระฆังที่สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัต ุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delta Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถ
อารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
- ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่
- จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - ลองเรือแมนํ้ามอส
คาวา
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม เมืองมอสโคว (Moscow) เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา
และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป
นํ าทานเขาสูภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่ง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ
นํ าทานสูจัต ุรัสวิหาร ถายรูปกับ โบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนั นซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
้

่

่

จากนั ้นชม ระฆังพระเจาซาร รางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนํ าไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชม ปื นใหญพระเจาซาร ที่มีความตองการสรางปื นใหญที่สุดในโลกที่
ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซนํ้าหนั ก 40 ตัน
นํ าเขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่ เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสต
ศตวรรษที่ 14-15 ปั จจุบันเป็ นสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่
20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่
อังกฤษ และ อิหราน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม จัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของรัสเซียไม
วาจะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันสถานที่แหงนี้ ใช
จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2
บริเวณโดยรอบของจัต ุรัสแดงเป็ นที่ต ั้ง ของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย
Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม นํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับ ไวเมื่อปี ค.ศ.1995
จากนั ้นชม หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปี ค.ศ.1895
จําหน ายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม และราคาคอนขางแพง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน ลองเรือชมความงามสองฝั่ งแมนํ้า Moskva ซึ่งเป็ นแมนํ้าสายหลักสําคัญของกรุงมอสโควใหทานไดสัมผัสพรอม
ดื่มดํ่ากับบรรยากาศริมสองฝั่ งแมนํ้าที่สวยงาม
พักที่ Delta Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

โบสถอันนันซิเอชั่น
เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสแดง ที่นี่เคยเป็ นวิหารสวนพระองคที่ใช
สําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจาอีวานที่ 3 มหาราชหรือของกษัต ริยของ
รัสเซีย

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

หอระฆังอีวาน
เป็ นหอระฆังที่สรางขึ้นจากหิน สูงที่สุดในหมูต ึก Kremlin สรางขึ้นมาเพื่อโบสถในระแว
กนั ้นไมมีหอระฆังเป็ นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิ คชาวอิต าลี่

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

ระฆังพระเจาซาร
ระฆังพระเจาซารไดช่ อ
ื วาเป็ นระฆังที่ใหญที่สุดในโลก มีนํ้าหนั กมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี 1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็ นเสี่ยงๆ ดังนั ้นกษัต รีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังที่แตกใหมา
หลอใหมเป็ นครั้งที่สองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทนํ้ าเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนั กขนาด 11 ตัน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน



ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา

คํ่า

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา ชมทัศนี ยภาพงดงามและชมสถาปั ต ยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝั่ งแมนํ้ามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมนํ้าสายหลักของกรุงมอสโคว

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ - รถฮัสกี้ลากเลื่อน - สถานีรถไฟใตดิน
กรุงมอสโคว - ถนนอารบัต - การแสดงละครสัตวเซอรคัส
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ฟารมสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ใหทานไดชมความน ารักของสุนัขแสนรูพันธุ ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่นอกจาก
จะฉลาดเฉลียวแลวยังแข็งแรงและทนความหนาวไดดีมาก เพราะเป็ นสุนัขที่อาศัยอยูในเขตหนาวมาตั้งแตเกากอน นอกจากนี้
ชาวแลปป ยังไดเลี้ยงสุนัขฮัสกี้เอาไวเพื่อใชในการลากเลื่อนบนหิมะหรือนํ้ าแข็งเพื่อการเดินทาง
แน นอนวาไมพลาดที่จะใหทานได สัมผัสประสบการณนั่งลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ (Husky Sledding) ที่สุนัขฮัสกี้นับสิบตัวจะ
พาทานแลนไปตามเสนทางอยางสนุกสนาน
้

่

หลังจากนั ้นนํ าทานชม สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมา
เป็ นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของ Monumental art
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของที่ระลึก รานนั่ งเลน และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม การแสดงละครสัต ว (Circus) เป็ นการแสดงของสัต วแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนั กแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็ น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ ยังมีบริการถายรูปกับสัต วต างๆ และมีของที่ระลึกดวย
กรณีละครสัต วงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 20
USD
พักที่ Delta Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้
ทานจะไดชมความน ารักของสุนัขพันธุฮัสกี้ สุนัขที่มีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป ไดเลี้ยงสุนัขพันธุนี้เพื่อใชในการลากเลื่อนบนนํ้ าแข็ง
หรือหิมะ

รถฮัสกี้ลากเลื่อน
สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) เป็ นสุนัขที่ไดรับการฝึ กพิเศษใหมีหน าที่ลาก
เลื่อน (ยานพาหนะที่ไมมีลอ) วิ่งไปบนนํ้ าแข็งหรือหิมะ สุนัขที่นิยมใชลากเลื่อนคือ "พันธุ
ไซบีเรียนฮัสกี้"

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



การแสดงละครสัตวเซอรคัส

คํ่า

ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Delta Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

กรณีละครสัต วงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน 20
USD

สวนซายารดเย - หมูบานโคโลเมนสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส) - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สวนสาธารณะ (Zaryadye Park) เป็ นสวนสาธารณะใจกลางกรุงมอสโคว อยูไมไกลจากจัต ุรัสแดง
ภายในมีแบงเป็ นโซนตางๆ ของภูมิประเทศของรัสเซีย และไฮไลทอีกแหงคือสะพานลอยรูปตัววี บริเวณริมแมนํ้ามอสควา
สามารถเห็นวิวโบสถเซนตบาซิลได
จากนั ้นแวะถายภาพที่ สวนโคโลเมนสโคว (Kolomenskoye) เป็ นสวนสาธารณะยอดนิ ยมของนั กทองเที่ยว ซึ่งในอดีต
เป็ นที่พักตกอากาศของราชวงศ ปั จจุบันเป็ นที่ต ั้งของโบสถ และสถาปั ต ยกรรมที่สําคัญหลายแหง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน นั่ งกระเชาสูเนิ นเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโคว ไดทั้งเมือง
และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเป็ น
จํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย
จากนั ้นชอปปิ้ ง OUTLET VILLAGE BELEYA DACHA อิสระชอปปิ้ งเลือกซื้อสินคาแบรนดรัสเซียและสินคาแบรนด
หลากหลาย เชน ADIDAS, BOSS, CROCS, DKNY, ESTEE LAUDER, FURLA, GABBIACCI, GAP, GUESS,
MARKS&SPENCER และอื่นๆอีกมากมาย
คํ่า
ไดเวลาอันสมควร นํ าคณะเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
่

่

่

่

22.00 น. ออกเดินทางกลับสก
ู รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 975 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนซายารดเย
เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุงมอสโคว อยูต ิดกับจัต ุรัสแดง สวนสาธารณะแหง
นี้ แมจะเป็ นสวนสาธารณะแหงใหมที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผานมานี้
เอง แตความน าสนใจก็ไมยิ่งหยอนไปกวาไฮไลทอ่ น
ื ๆ เลย ดวยพื้นที่กวางถึง 78,000
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ

หมูบานโคโลเมนสโคว
ที่นี่ต ั้งอยูหลายกิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉี ยงใตของใจกลางกรุงมอสโคว เคยเป็ นที่อยู
อาศัยของเชื้อพระวงศของรัสเซียมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 vpjk'เชนพระเจาปี เตอรมหาราช
ที่ต รงนี้ สามารถเห็นวิวอันสวยงามของแมนํ้า Moskva ได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

บาลายา ดารชา เอาทเลท
เป็ นเอาทเลตแหงหนึ่ งในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมดมากมาย



คํ่า

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
่

่

่

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ และจะไมรับผิดชอบใดๆ เมื่อเกิดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือ
การยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวร โดยทา
งบริษัทฯ จะพยายามแกไขใหดีที่สุด โดยจะคํานึ งถึงประโยชน และความปลอดภัยของผูเดินทางเป็ นหลัก
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดต ามความความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคานํ้ ามันเพิ่มหรือคาตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบกอนลวงหน าโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะ
สม โดยมิไดแจงลวงหน าโดยจะคํานึ งถึงผลประโยชน ที่ผูเดินทางไดรับเป็ นหลัก
3. เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือ
ออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามที่
ไดระบุไวขางตนทุกประการ
5. ราคานี้ คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปั จจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ ์
ที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามันตามสถานการณดังกลาว

การชําระเงิน
- ชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นั บตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการจองโดย
อัต โนมัต ิ
- ชําระสวนที่เหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบินไทย ชั้นประหยัด สะสมไมลได 50 %
- คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
- คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
- คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- คารถรับ – สงระหวางนํ าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงตอวัน)
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- คาประกันอุบัต ิเหตุการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทิปพนั กงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาท/ทาน ตลอดการเดินทาง
- คาทิปหัวหน าทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสินนํ้ าใจในการบริการ
- คาธรรมเนี ยมการทําหนั งสือเดินทาง
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทาง ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุเชน คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เป็ นตน
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (สําหรับกรณีที่ต องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- คาทิปอื่นๆ เชน พนั กงานยกกระเป าโรงแรมและสนามบิน เป็ นตน

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
่

- เด็กอายุต ํ่ากวา 2 ขวบ ราคา 7900 บาท
- อัต ราคาบริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม
- ตั๋วกรุป เมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเลื่อนทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหน าหากทานมีการเปลี่ยนแปลงตั๋ว)
- โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต ามความเหมาะสมขึ้นอยูกับดุลพินิจของหัวหน าทัวรโดยคํานึ งถึงความสะดวกสบายของลูกคา
เป็ นหลัก
- คาทิปพนั กงานขับรถและมัคคุเทศก 1,700 บาท/ทาน ตลอดการเดินทาง
- คาทิปหัวหน าทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็ นสินนํ้ าใจในการบริการ
โรงแรมที่พัก
- เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู
(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน
ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับ
เปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ซึ่งหองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปี ใหมเป็ น 60 วัน)
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 - 30 วัน หักคามัดจํา 30,000 บาท (ชวงเทศกาลสงกรานตและปี ใหมเป็ น 30 - 44 วัน)
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 24 วัน คิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร (ชวงเทศกาลเป็ นสงกรานตและปี ใหม 1 - 35 วัน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ต อเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 20 ทาน
หรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทาน และ/หรือ มีผูรวมเดินทางในคณะไมถ ึง 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินใหภายใน 15 วัน หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าทานตองการ

