รหัสทัวร์ : THM9-TG-RU-7-28SEP17H

Happy Moscow
6 วัน 4 คืน การบินไทย

35,555 บาท
มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – ล่ องเรือ Radisson Cruise
พระราชวังเครมลิน โบสถ์ เซนต์ เบซิล พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอรี่ โบสถ์ โฮลี่ทรินิตี ้
มหาวิหารเซนต์ ซาเวียร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโร่ ว ฮิลล์
จตุรัสแดง ช้ อปปิ ้ งถนนอาร์ บัท ช้ อปปิ ้ งตลาดพืน้ เมืองอิซไมโลโว่
07-12 ก.ย. / 23-28 ก.ย. / 28 ก.ย.- 3 ต.ค.60

วันแรก (1)
07.00 น.

10.10 น.

กรุ งเทพฯ - มอสโคว์
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ D เช็คบัตรโดยสารหมูค่ ณะสายการบินไทย ใช้
ประตูทางเข้ าหมายเลข 2- 3 เจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้ าทัวร์ รอให้ การต้ อนรับเเละ
อานวยความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารพร้ อมสัมภาระของท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 บินตรงสู่สนามบิน
โดมาเดียดาวา กรุ งมอสโคว์ สหพันธรัฐ รัสเซีย ( มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่ อง )
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15.55 น.

การบินไทยนาท่ านเดินทางถึง มอสโคว์ โดยสวัสดิภาพ หลังผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือ
เดินทาง รอรับสัมภาระเรี ยบร้ อย นาท่านออกเดินทางเข้ าสูต่ วั เมืองมอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่
ของรัสเซีย หรื ออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่
ค่า
อิสระอาหารค่า ณ ศูนย์ อาหาร
นาท่ านเดินทางเข้ าที่พกั โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง (2) มอสโคว์ – ซาร์ กอร์ ส – มอสโคว
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ กอร์ ส (Zagorsk) หรื อเซอร์ เกอเยฟโปสาด (Sergiyev Posad) เป็ น
เมืองที่ตงอยู
ั ้ ห่ ่างจากเมืองมอสโก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้ เวลา
เมืองนี ้เปรี ยบเสมือนเมืองโบราณ เป็ นที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ใหญ่ที่สดุ และเก่าแก่ที่สดุ ของรัสเซีย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ยังเป็ นที่แสวงบุญที่ศกั ดิส์ ทิ ธ์ของคนทังประเทศ
้
เริ่มจากในปี
ค.ศ. 1354 นักบุญเซอร์ เกอเยฟโปสาด หรื อเซอร์ เจียส (Sergius) เดินทางมาแสวงบุญ
มาถึงเมืองนี ้ ท่านได้ บาเพ็ญเพียรจนบรรลุสามารถรักษาคนไข้ ให้ หายได้ ด้วยญาณสมาะ
อีกทังในยามทหารจะออกศึ
้
ก ถ้ ามาขอพรก็จะชนะศึก ทาให้ เป็ นที่ศรัทธาอย่างมาก นา
ท่านเข้ าชม โบสถ์ โฮลี่ทรินิตี ้ โบสถ์แรกของซาร์ กอร์ ส สร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบ
ยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้ วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ ที่สาคัญคือมี
โลงศพเงินของนักบุญเซอร์ เก ที่บรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะ
ด้ วยการจูบฝาโลงศพเงินของท่าน นาท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์อสั สัมชัญ หอระฆัง บ่อน ้าศักดิส์ ทิ ธิ์
(Chapel Over the Well) ที่มีเรื่ องเล่าว่า ชายตาบอดได้ เดินมาล้ างหน้ าที่บอ่ น ้านี ้ ด้ วยความ
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ชายตาบอดกลับมามองเห็นได้ คนที่มาเยือนโบสถ์ สามารถนาน ้าอันศักดิส์ ทิ ธิ์ กลับไป
เพื่อเป็ นศิริมงคลหรื อนาไปฝากญาติพี่น้อง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
บ่ าย
เดินทางกลับมอสโคว์ นาท่านเข้ าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ เป็ นวิหารทรงโดม
ทองที่ใหญ่ที่สดุ ในรัสเซีย เดิมสร้ างขึ ้นในสมัยของพระเจ้ า Alexander
ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส
ต่อมาในสมัยของโจเซฟ สตาลิน เคยสัง่ ให้ ทบุ ทาลายสถานที่แห่งนี ้
ตามคตินิยมคอมมิวนิสต์ จนกระทัง่ ในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน
จึงได้ มีการบูรณะขึ ้นมาอีกครัง้ หนึง่ ด้ วยเงินบริจาคและพลังความ
ศรัทธาของผู้คน จนได้ บรู ณะขึ ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ
850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก มหาวิหารโดมทองแห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่หลักในการประกอบ
พิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย นาท่านสู่ ถนนอาร์ บัท (Arbat Street) ถนนช้ อป
ปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงสุดของมอสโคว์ ที่ท่านจะหาของที่ระลึก ของฝาก และเดินเล่นชมบรรยากาศถนน
ค่า
ไม่ มีบริการอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการเดินชมถนนอาร์ บทั
จากนัน้ นาท่ านกลับที่พกั โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม (3) มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเข้ าชมภายใน พระราชวังเครมลิน ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็ นจุดกาเนิดแห่ง
ประวัติศาสตร์ รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพธิ ภัณฑ์ อาร์ เมอร์ ร่ ีแชมเบอร์ ซึง่ เป็ นที่
เก็บสมบัติล ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้ แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้ าง, ราชรถทองคา, เครื่ อง
บรรณาการจากราชวงศ์ตา่ งๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ ที่หาชมได้ ยากยิ่ง จากนันถ่
้ ายรูปด้ านนอก
โบสถ์อสั สัมชัญ, ถ่ายรูปกับปื นใหญ่ยกั ษ์ และระฆังยักษ์ พระเจ้ าอีวาน ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
ชมความวิจิตรงดงามของ กรุ งมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ เดิน
ชมย่านธุรกิจการค้ า จัตุรัสแดง ที่มีความสาคัญในหน้ าประวัติศาสตร์ การเมืองรัสเซีย ถ่ายรูป
ด้ านนอก วิหารเซ็นต์ บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้ างขึ ้นโดยพระเจ้ าอีวานจอมโหด
ถ่ายรูปด้ านนอก สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นาพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบนั ล่มสลายไปกับ
ความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้ อปปิ ง้ ที่ห้างสรรพสินค้ ากุม (GUM) ห้ างหรูหราที่เปรี ยบได้ กบั
แฮรอดส์แห่งมอสโคว ตัวอาคารสร้ างเป็ นทรงคลาสสิค ด้ านในตกแต่งอย่างสวยงาม ท่านอาจจะ
ลองชิมไอศครี มรสชาติดีของทางห้ าง ( ราคา 50 รูเบิ ้ล ) ก่อนนาท่านสูศ่ นู ย์การค้ า Babylon เป็ น
แหล่งช้ อปปิ ง้ ทันสมัย ร้ านค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆก็มีอยูท่ ี่นี่ และมีศนู ย์อาหาร
ขนาดใหญ่ บริการอาหารหลากหลาย
ค่า
ไม่ มีบริการอาหารค่า เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง
จากนัน้ นาท่ านกลับที่พกั โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่ า
วันที่ส่ ี (4)
มอสโคว์ – ตลาดสินค้ าพืน้ เมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสู่ ตลาดสินค้ าพืน้ เมือง Izmailovo ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของมอสโคว์ อิสระให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จาลองรูปแบบ
อาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้ อยูใ่ นที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึก
ของฝาก ได้ แทบทุกอย่างบนถนนสายนี ้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้ า หรื อตุ๊กตาแม่ลกู ดก,
กล่องไม้ แกะสลัก ที่ทาจากไม้ เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้ าพันคอ ผ้ าคลุม
ไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์ , เครื่ องถม (Khokhloma), อาพัน, รองเท้ าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบาย
โดยไม่ต้องใส่ถงุ เท้ า (Valenki) ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่ าย
นาท่าน ล่ องเรือ Radisson Cruise เพื่อชมความสวยงามของนครมอสโคว จากนันน
้ าท่านขึ ้นสู่
ยอดเขาสแปร์ โรว์ ฮลิ หรือเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills) เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของ
นครมอสโควที่อยูเ่ บื ้องล่างได้ โดยเกือบทังหมด
้
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ในมอสโคว ก่อนนาท่าน
ถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึง่ เป็ น 1 ใน 7 ตึกสูงระฟ้า ที่สร้ างในสมัยสตาลิน (Stalin
Seven Sisters)
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ค่า
วันที่ห้า (5)
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย
18.25 น.
วันที่หก (5)
07.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่ านกลับที่พกั โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่ า
มอสโคว์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ ดนิ กรุ งมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ ากับ
สถาปั ตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีตา่ งๆ ด้ วย
กระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถานีรถไฟใต้ ดินหนึง่ เดียวในโลกที่มีศิลปะที่
งดงามยิง่ ก่อนนาท่านสู่ วิคทอรี่ปาร์ ค ที่สร้ างขึ ้นเพื่อเชิดชูชยั ชนะของกองทัพรัสเซีย ที่มีชยั เหนือ
กองทัพเยอรมันนาซี ในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่สอง สร้ างเป็ นลานประติมากรรม อนุสาวรี ย์ ลาน
น ้าพุ และอาคารพิพิธภัณฑ์ นาท่านเดินเล่นถ่ายรูปด้ านนอกโดยรอบ ใกล้ กนั เป็ น ประตูชัย ที่
สร้ างขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่เป็ นชัยชนะของกองทัพรัสเซีย ที่มีชยั เหนือกองทัพฝรั่งเศส
โดยการนาของนโปเลียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านสูส่ นามบินโดมาเดียดาวา
ออกเดินทางจากกรุ งมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 บินตรงสู่
สนามบินสุวรรณภูมิ ( มีบริการอาหารค่าและอาหารเช้ าบนเครื่ อง )
กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรื อสภาพอากาศ หรื อมีเหตุการณ์ อื่นๆ ทีไ่ ม่ คาดคิดหรื อมี
ผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่ าบริการสาหรับจานวนผู้เดินทางขัน้ ต่า 30 ท่ าน
พักห้ องคู่ท่านละ
35,555 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ 6,000
บาท
*** โรงแรมสาหรับทัวร์ รัสเซีย ไม่มีห้องสามเตียง ***
*** บัตรโดยสารของการบินเป็ นบัตรโดยสารราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ่ม ในกรณีที่สายการบินเพิ่มค่าภาษีน ้ามัน ***
*** รายการทัวร์ นี ้ไม่เหมาะสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และผู้สงู อายุที่ต้องนัง่ รถเข็น ***
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เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
2. หากมีการยกเลิกการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรี ยบร้ อยแล้ ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ ชาระค่าตัว๋ เครื่องบินล่วงหน้ า (โดยยังมิได้ รวมภาษีสนามบิน และ
ภาษีน ้ามัน) ให้ กบั สายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
3. หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ แต่มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ ท่านละ 3,000 - 4,000
บาท
4. การชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ ต้ องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทฯ ต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทังหมด
้
เนื่องจากเหตุผลในข้ อ 2 และหากมียกเลิก
หลังจากออกบัตรโดยสารไปแล้ ว บริษัทฯ จะทาการคืนเงินได้ หรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั สายการบิน, ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยั
้
ด เส้ นทาง กรุ งเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการ
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี
กรมธรรม์ 500,000 บาท
 ค่าภาษีน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ
วันที่ 1 มิ.ย.60 และท่านต้ องชาระเพิ่ม หากมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
อัตรานีไ้ ม่ รวมบริการ
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเองค่าโทรศั พท์ ค่าซักรี ด
ฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
 สาหรับราคานี ้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ ท่ านละ 1,200 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
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หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศที่ผ้ เู ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ
เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้ รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรื อหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ ติดต่อว่า
สามารถคืนเงินได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิ่งของ
ห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดีย่ ว (Single) ,
ห้ องคู่ (Twin/Double) ห้ องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียง ท่ าน
ที่มาสามคน จะต้ องพักป็ น 1 ห้ องคู่ และ 1 ห้ องเดี่ยว โดยท่ านจะต้ องชาระค่ าพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000
บาท
2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นช่วงหน้ าหนาว
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่
มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. โรงแรมที่ทางทัวร์ จดั ไว้ ให้ คานึงถึงเรื่ องราคาเป็ นสาคัญ โดยไม่ได้ คานึงรี วิวตามเวบต่างๆ เช่น TripAdvisor หรื อ
เวบอื่นๆ ดังนันการที
้
่ลกู ค้ าจะอ้ างว่าโรงแรมที่ทวั ร์ จดั ให้ ได้ รีวิวไม่ดีจากเวบนันเวบนี
้
้ หรื อโรงแรมอยูไ่ กล จะขอ
ยกเลิกทัวร์ หรือขอเงินคืน หลังจากที่ชาระค่ามัดจาไปแล้ ว ทางทัวร์ ขอแจ้ งไว้ เลยว่าทาไม่ได้

