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Happy Moscow 
 

6 วัน 4 คืน การบนิไทย 

35,555 บาท 

มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ล่องเรือ Radisson Cruise 
พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์เบซลิ พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี โบสถ์โฮล่ีทรินิตี ้ 
มหาวหิารเซนต์ซาเวียร์  มหาวทิยาลัยมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโร่ว ฮลิล์ 

จตุรัสแดง ช้อปป้ิงถนนอาร์บัท ช้อปป้ิงตลาดพืน้เมืองอิซไมโลโว่ 
07-12 ก.ย. / 23-28 ก.ย. / 28 ก.ย.- 3 ต.ค.60 

 
 

 
 
 

วันแรก (1) กรุงเทพฯ - มอสโคว์ 

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรรณภมูิ เคาน์เตอร์ D เช็คบตัรโดยสารหมู่คณะสายการบนิไทย ใช้
ประตูทางเข้าหมายเลข 2- 3 เจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ และหวัหน้าทวัร์ รอให้การต้อนรับเเละ
อ านวยความสะดวก ในการเช็คบตัรโดยสารพร้อมสมัภาระของทา่น 

10.10 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 บินตรงสู่สนามบิน

โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐ รัสเซีย ( มีบริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง ) 
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15.55 น. การบินไทยน าท่านเดนิทางถงึ มอสโคว์โดยสวัสดภิาพ หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสือ
เดนิทาง รอรับสมัภาระเรียบร้อย น าทา่นออกเดินทางเข้าสูต่วัเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงท่ียิ่งใหญ่
ของรัสเซีย หรืออดีตสหภาพโซเวียตท่ียิ่งใหญ่ 

ค ่า  อิสระอาหารค ่า ณ ศูนย์อาหาร  
น าท่านเดนิทางเข้าที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง (2)  มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – มอสโคว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) หรือเซอร์เกอเยฟโปสาด (Sergiyev Posad) เป็น
เมืองท่ีตัง้อยู่หา่งจากเมืองมอสโก ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 
เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซีย 

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 ยงัเป็นท่ีแสวงบญุท่ีศกัดิส์ิทธ์ของคนทัง้ประเทศ เร่ิมจากในปี 
ค.ศ. 1354 นกับญุเซอร์เกอเยฟโปสาด หรือเซอร์เจียส (Sergius) เดนิทางมาแสวงบญุ
มาถึงเมืองนี ้ทา่นได้บ าเพ็ญเพียรจนบรรลสุามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ด้วยญาณสมาะ 
อีกทัง้ในยามทหารจะออกศกึ ถ้ามาขอพรก็จะชนะศกึ ท าให้เป็นท่ีศรัทธาอยา่งมาก น า
ทา่นเข้าชม โบสถ์โฮล่ีทรินิตี ้โบสถ์แรกของซาร์กอร์ส สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแตง่ด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ ท่ีส าคญัคือมี

โลงศพเงินของนกับญุเซอร์เก ท่ีบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดนิทางมาสกัการะ
ด้วยการจบูฝาโลงศพเงินของทา่น น าทา่นถ่ายรูปกบั โบสถ์อสัสมัชญั หอระฆงั บอ่น า้ศกัดิส์ิทธ์ิ 
(Chapel Over the Well) ท่ีมีเร่ืองเลา่วา่ ชายตาบอดได้เดนิมาล้างหน้าท่ีบอ่น า้นี ้ด้วยความ
ศกัดิส์ิทธ์ิ ชายตาบอดกลบัมามองเห็นได้ คนท่ีมาเยือนโบสถ์ สามารถน าน า้อนัศกัดิส์ิทธ์ิ กลบัไป
เพ่ือเป็นศิริมงคลหรือน าไปฝากญาตพ่ีิน้อง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย เดนิทางกลบัมอสโคว์ น าท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ เป็นวิหารทรงโดม

ทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย เดิมสร้างขึน้ในสมยัของพระเจ้า Alexander 
ท่ี 1 เพ่ือเฉลิมฉลองชยัชนะเหนือกองทพัของนโปเลียนแหง่ฝร่ังเศส  
ตอ่มาในสมยัของโจเซฟ สตาลิน เคยสัง่ให้ทบุท าลายสถานท่ีแหง่นี ้
ตามคตนิิยมคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ในสมยัประธานาธิบดีบอริส เยลซิน 
จงึได้มีการบรูณะขึน้มาอีกครัง้หนึง่ ด้วยเงินบริจาคและพลงัความ
ศรัทธาของผู้คน จนได้บรูณะขึน้มาใหมเ่น่ืองในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 
850 ปี แหง่การสถาปนากรุงมอสโก มหาวิหารโดมทองแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีหลกัในการประกอบ
พิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย น าทา่นสู ่ถนนอาร์บัท (Arbat Street) ถนนช้อป
ปิง้ท่ีมีช่ือเสียงสดุของมอสโคว์ ท่ีทา่นจะหาของท่ีระลึก ของฝาก และเดนิเลน่ชมบรรยากาศถนน  

ค ่า ไม่มีบริการอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
จากนัน้น าท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม (3)  มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพืน้เมือง  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นสู ่ตลาดสินค้าพืน้เมือง Izmailovo ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของมอสโคว์ อิสระให้ทา่น
ได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตวัตลาดเองก็จ าลองรูปแบบ
อาคารสวยงามหลายแหง่ของรัสเซีย มาไว้อยูใ่นท่ีเดียวกนั ทา่นสามารถหาของท่ีระลึก 
ของฝาก ได้แทบทกุอยา่งบนถนนสายนี ้เชน่ ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแมล่กูดก, 
กลอ่งไม้แกะสลกั ท่ีท าจากไม้เบร์ิช , หมวกขนสตัว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุ

ไหล ่คลมุผม (Platok), ไขอี่สเตอร์, เคร่ืองถม (Khokhloma), อ าพนั, รองเท้าบทูรัสเซีย ท่ีใสส่บาย
โดยไมต้่องใสถ่งุเท้า (Valenki) ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าทา่นชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแตง่ ประดบัประดาภายในสถานีตา่งๆ ด้วย
กระจกสี หินออ่น ฯลฯ จนได้รับการยกย่องวา่เป็นสถานีรถไฟใต้ดนิหนึง่เดยีวในโลกท่ีมีศลิปะท่ี
งดงามยิ่ง จากนัน้น าทา่น ล่องเรือ Radisson Cruise เพ่ือชมความสวยงามของนครมอสโคว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ส่ี (4)  มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน ของอดีตสหภาพโซเวียตอนัเป็นจดุก าเนิดแหง่
ประวตัิศาสตร์รัสเซีย ท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชม พพิิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซึง่เป็นท่ี
เก็บสมบตัลิ า้คา่ของกษัตริย์รัสเซีย อนัได้แก่ บลัลงัค์เพชร, บลัลงัค์งาช้าง, ราชรถทองค า, เคร่ือง
บรรณาการจากราชวงศ์ตา่งๆ ในยโุรปรวมถึงไขอี่สเตอร์ท่ีหาชมได้ยากยิ่ง จากนัน้ถ่ายรูปด้านนอก
โบสถ์อสัสมัชญั, ถ่ายรูปกบัปืนใหญ่ยกัษ์ และระฆงัยกัษ์พระเจ้าอีวาน ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย ท่ียิ่งใหญ่ เดนิ

ชมยา่นธุรกิจการค้า จัตุรัสแดง ท่ีมีความส าคญัในหน้าประวตัศิาสตร์การเมืองรัสเซีย ถ่ายรูป
ด้านนอก วิหารเซ็นต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว์ ท่ีสร้างขึน้โดยพระเจ้าอีวานจอมโหด 
ถ่ายรูปด้านนอก สุสานเลนิน อนสุรณ์สถานของผู้น าพรรคบอลเชวิค ท่ีปัจจบุนัลม่สลายไปกบั
ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปปิง้ท่ีห้างสรรพสินค้ากมุ (GUM) ห้างหรูหราท่ีเปรียบได้กบั
แฮรอดส์แหง่มอสโคว ตวัอาคารสร้างเป็นทรงคลาสสิค ด้านในตกแตง่อยา่งสวยงาม ทา่นอาจจะ
ลองชิมไอศครีมรสชาตดีิของทางห้าง ( ราคา 50 รูเบิล้ ) ก่อนน าท่านสูศ่นูย์การค้า Okhotny 
Ryad เป็นแหลง่ช้อปปิง้ทนัสมยั ท่ีมีวยัรุ่น หนุม่สาววยัท างาน มาเดนิเท่ียวกนัมากมาย แบรนด์
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เนมช่ือดงัของยโุรปย่ีห้อตา่งๆก็มีอยูท่ี่น่ี และมีศนูย์อาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารหลากหลาย 
ค ่า ไม่มีบริการอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 

จากนัน้น าท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า (5)  มอสโคว์ – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นสู ่วิคทอร่ีปาร์ค ท่ีสร้างขึน้เพ่ือเชิดชชูยัชนะของกองทพัรัสเซีย ท่ีมีชยัเหนือกองทพั
เยอรมนันาซี ในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง สร้างเป็นลานประตมิากรรม อนสุาวรีย์ ลานน า้พ ุและ
อาคารพิพิธภณัฑ์ น าทา่นเดินเลน่ถ่ายรูปด้านนอกโดยรอบ ใกล้กนัเป็น ประตูชัย ท่ีสร้างขึน้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์เดียวกนั แตเ่ป็นชยัชนะของกองทพัรัสเซีย ท่ีมีชยัเหนือกองทพัฝร่ังเศส โดยการน า
ของนโปเลียน จากนัน้น าทา่นขึน้สู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills) เป็น
จดุชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพของนครมอสโควท่ีอยูเ่บือ้งลา่งได้โดยเกือบทัง้หมด เป็นจดุชมวิวท่ี
สวยท่ีสดุในมอสโคว ก่อนน าทา่นถ่ายรูปกบั มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึสงูระฟ้า 
ท่ีสร้างในสมยัสตาลิน (Stalin Seven Sisters)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าทา่นสูส่นามบนิโดโมเดโดโว  
18.25 น. ออกเดนิทางจากกรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 975 บินตรงสู่

สนามบินสุวรรณภูมิ ( มีบริการอาหารค ่าและอาหารเช้าบนเคร่ือง ) 
 
วันที่หก (5)  กรุงเทพฯ 

07.30 น. เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ.. 
 

 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือมี
ผลกบัการเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน 
พกัห้องคู่ท่านละ  35,555 บาท 
พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,000   บาท 

 
*** โรงแรมส าหรับทวัร์รัสเซีย ไมมี่ห้องสามเตียง *** 
*** บตัรโดยสารของการบนิเป็นบตัรโดยสารราคาพิเศษ ไมมี่ราคาเดก็ *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ทวัร์เพิ่ม  ในกรณีท่ีสายการบนิเพิ่มคา่ภาษีน า้มนั *** 
*** รายการทวัร์นีไ้มเ่หมาะส าหรับเดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ปีและผู้สงูอายท่ีุต้องนัง่รถเข็น *** 
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 เงื่อนไขการจองทัวร์ 
1. กรุณาวางเงินมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระคา่มดัจ าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ า 

เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิลว่งหน้า  (โดยยงัมิได้รวมภาษีสนามบนิ และ
ภาษีน า้มนั) ให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3. หลงัจากช าระคา่มดัจ าแล้ว สามารถเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางได้ แตมี่คา่ใช้จา่ย ประมาณ ทา่นละ 3,000 - 4,000 
บาท 

4. การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ต้องช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ทวัร์ทัง้หมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทฯ และผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางใน
คณะเดียวกนับริษัทฯ ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่มดัจ าทัง้หมด เน่ืองจากเหตผุลในข้อ 2 และหากมียกเลิก
หลงัจากออกบตัรโดยสารไปแล้ว บริษัทฯ จะท าการคืนเงินได้หรือไม ่ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, ตลอดจน
คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ ณ ประเทศท่ีเราเดนิทาง    

 
อัตรานีร้วมบริการ 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ 
 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ 
 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีระบ,ุ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบแุละคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรับเดก็อายตุ ่ากวา่ 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี 

กรมธรรม์ 500,000 บาท 
 คา่ภาษีน า้มนัเชือ้เพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรียกเก็บ ณ 

วนัท่ี 1 มิ.ย.60 และท่านต้องช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 

อัตรานีไ้ม่รวมบริการ 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดนิทาง 
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 คา่พนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองด่ืมและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด

ฯลฯ 
 คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าว 
 ส าหรับราคานีบ้ริษัทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 คา่ประกนัการเดนิทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์และคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 

 
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษัทฯจะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดนิทางเป็น
ส าคญั 

 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศท่ีผู้ เดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ 
เกิดขึน้และมีเหตทุ าให้การเดินทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
จนกวา่จะได้รับการยืนยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรือหนว่ยงานจากตา่งประเทศท่ีบริษัททวัร์ตดิตอ่วา่
สามารถคืนเงินได้ 

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตผุลใดๆ
ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรือ
บางสว่น 

 บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งด้าวท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,
ห้องคู ่(Twin/Double) ห้องพกัอาจจะไมต่ิดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง ท่าน
ที่มาสามคน จะต้องพักป็น 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเดี่ยว โดยท่านจะต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 
บาท  

2. โรงแรมในรัสเซียสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นชว่งหน้าหนาว  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัดและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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5. โรงแรมท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ ค านงึถึงเร่ืองราคาเป็นส าคญั โดยไมไ่ด้ค านงึรีวิวตามเวบตา่งๆ เชน่ TripAdvisor หรือ
เวบอ่ืนๆ ดงันัน้การท่ีลกูค้าจะอ้างวา่โรงแรมท่ีทวัร์จดัให้ ได้รีวิวไมดี่จากเวบนัน้เวบนี ้หรือโรงแรมอยู่ไกล จะขอ
ยกเลิกทวัร์ หรือขอเงินคืน หลงัจากท่ีช าระคา่มดัจ าไปแล้ว ทางทวัร์ขอแจ้งไว้เลยว่าท าไมไ่ด้ 

 
 
 


