รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
22.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
02.00 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 371
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.15 น. เดินทางสู ่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมื องเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้นนําท่าน
เดินทางสู ่ ถนนอารบัท เป็ นถนนคนเดิ นห้ามรถผ่าน เป็ นถนนศิ ลปิ นและแหล่งพบปะของผูค้ นในเมื อง เป็ นทัง้ ย่านการค้า
และแหล่งรวมวัยรุ ่น ร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปิ นมานั่งวาดรู ป ทัง้ รู ปเหมื อน ภาพขาว-ดํา
ภาพสีตา่ งๆ และรู ปล้อเลียน
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม ซากอร์ส – สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์ – รัสเซี่ยนเซอร์คสั
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่ เมื องซากอร์ส ที่ตงั้ ของศาสนสถานที่ใหญ่ท่ ีสุดและ
เก่าแก่ท่ ีสุดในคริ สต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็ นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพ
ไอคอน เป็ นวิ ทยาลัยสงฆ์ท่ ีมีบาทหลวงและนักศึ กษาจํานวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริ สต์ศตวรรษที่ 16
ตกแต่ง ภายในด้ว ยภาพนั ก บุ ญ มี แ ท่ น สํ า หรั บ ประกอบพิ ธี ของ พระสั ง ฆราชและสํ า หรั บ นั ก ร้ อ งนํ า สวด ชม
โบสถ์อสั สัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิ หารอัสสัมชัญที่จตั ุรัสวิ หารแห่งเครมลิ น ตกแต่งภายในด้วย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423 เป็ นโบสถ์แรกของเมื องนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม
สี ทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสี ยงภายในเป็ นโบสถ์ที่ทาพิ ธี ท่านสามารถร่วมสักการะ
โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถา่ ยรู ปกับหอระฆัง หรื อจะรองนํ้า
จาก บ่อน้ าศักดิ์ สิทธิ์ กลับไปเป็ นสิ ริมงคล นํ้าในบ่อเป็ นนํ้าธรรมชาติ มีเรื่ องเล่าว่า “ชายตาบอดเดิ นทางมาที่โบสถ์แล้ว
ค้นพบบ่อนํ้าโดยบังเอิญ หลังจากนํานํ้ามาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ ก็ทาํ ให้ชายตาบอดสามารถมองเห็ นได้”
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเดิ นทางสู ่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรื อ เนิ นเขานกกระจอก แวะถ่ายรู ป หน้า
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ท่ ีสุดของรัสเซีย ที่น่ ี จะเป็ นจุดชมวิ วที่สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของ
กรุ งมอสโก เช่น ตึกสู ง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน จากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ท่ ีข้ ึนชื่ อของรัสเซีย รัสเซี่ ยนเซอร์
คัส เป็ นการแสดงของสัตว์แสนรู ท้ ่ ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่ นตาตื่ นใจ
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสูท่ ่ ีพกั  ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สถานี รถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อสั สัมชัญ
ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านเที่ยวชม สถานี รถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟ
ใต้ดินดูสกั ครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานี รถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทําให้ผูค้ น
สามารถเดิ นทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไป สถานี รถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ชาวรัสเซี ยสามารถอวด
ชาวต่างชาติให้เห็ นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็ นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี อนั สวยงาม อันเป็ น
เสน่ห์ดึง ดูดให้นั กท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม เนื่ องจากการตกแต่งของแต่ละสถานี ท่ ีต่า งกันด้ว ยประติ มากรรม โคมไฟระย้า
เครื่ องแก้ว และหิ นอ่อน นําท่านสู ่ ตลาดอิ สมายลอฟกี้ ตลาดขายสิ นค้าพื้ นเมื องซึ่ งท่านจะได้พบกับสิ นค้าของที่ระลึ ก
มากมาย อิสระท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุก๊ ตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ
กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสิ นค้าของที่ระลึกอื่ นๆ อีกมากมาย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิ น จุดกําเนิ ดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุ
ยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยูบ่ นเนิ นสูงถึง 40 เมตร ริ มแม่นํ้ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ ีเก่าแก่ท่ ีสุด
ของรัสเซีย ซึ่งเป็ นที่เก็บสมบัติลาํ้ ค่าของกษัตริ ยร์ ัสเซีย ทัง้ เครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์การสู ร้ บของกษัตริ ย ์
สมัยโบราณ ชุ ดฉลองพระองค์ของกษัตริ ยแ์ ละพระราชิ นี ชม โบสถ์อสั สัมชัญ เป็ นโบสถ์ท่ ีสําคัญใช้ใ นงานพิ ธีกรรม
ที่สาํ คัญ สร้างโดยสถาปนิ กชาวอิ ตาเลียน ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่ อต้องการสร้างปื นใหญ่
ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมี การใช้ยิงเลย ทําด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุ น นํ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของ
สะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถื อเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมาย
ห้ามก่อสร้างสิ่ งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังที่ใหญ่ท่ ีสุดของเครมลิน เรี ยกว่า ระฆังพระเจ้า
ซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ ีสุดในโลก แต่เนื่ องจากมีความผิดพลาดจึ งทําให้ระฆัง
แตกออก (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋ าสะพายใบเล็ก)จากนั้นนําคณะ ล่องเรือแม่น้ ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางของ
สถานที่สาํ คัญอย่างสวยงามเมื องหลวงมอสโคว์ **หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลง
โปรแกรมจากการล่องเรือเป็ นชมโชว์บลั เล่ต ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ**
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านสูท่ ่ ีพกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หา้
จัตุรสั แดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร
เซนต์ซาเวียร์ – สนามบิน
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนําท่านสู ่ จัตุรสั แดง คําว่าสี แดงในความหมายรัสเซีย คื อ สิ่ งสวยงาม
จัตุรัสแดงนี้ เป็ นลานกว้าง เป็ นเวทีของเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่ จะเป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
การประท้ว งทางการเมื อ ง จัตุรัส แดงสร้า งในสมัยคริ สต์ศ ตวรรษที่ 17 ปัจ จุ บ นั ใช้จ ดั งานในช่ว งเทศกาลสําคัญ ๆ เช่น
วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 นําท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัย
พระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์มีชยั ชนะเหนื อพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15 ในบริ เวณนั้นยังมี หอนาฬิ กาซาวิ
เออร์ ตัง้ อยู ่บ นป้ อ มสปาสกายา สู ง 67 เมตร บนยอดมี ด าวแดง 5 แฉก ที่ ทํา มาจากทับ ทิ ม หนั ก 20 ตัน ซึ่ งพรรค
คอมมิ วนิ สต์นํามาประดับไว้ลกั ษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน รวมถึง ห้างสรรพสิ นค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ
เมื อง เป็ นห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค เสื้ อผ้า แบรนด์เนม เครื่ องสําอาง นํ้าหอม และสิ นค้าที่ระลึก มี
ร้านค้ากว่า 200 ร้าน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านช็อปปิ้ งและอิสระให้ทา่ นได้มีเวลาช้อปปิ้ งในห้างสรรพสิ นค้าอัน
ทันสมัย ณ Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนั้น นําท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่ งเป็ น
วิ หารโดมทองที่ใหญ่ท่ ีสุดในรัสเซีย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมื องติ ดกับแม่นํ้ามอสโคว์ รอบๆ วิ หารจะมีภาพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบ
โบราณกับกษัตริ ยท์ ่ ีสวยงามและเหมื อนจริ ง
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู ่ สนามบินมอสโคว์
23.50 น. ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์ เที่ยวบิ นที่ EK 132 แวะเปลี่ยนเครื่ อง (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่หก กรุงเทพฯ
06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. เดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
กลางวัน

*******************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
ราคา

กาหนดการเดินทาง

เมษายน

24-29 เม.ย. 2562

พฤษภาคม

1-6 พ.ค. 2562

กันยายน

13-18 ก.ย.2562

ตุลาคม

10-15 /17-22 ต.ค. 2562

37,900
37,900
37,900
37,900

อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
6,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอี ยดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้องโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั

อัตรานี้ รวม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)

ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถเข้าพักที่
เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)

ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)

หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ

ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชําระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดิ นทาง ให้ทา่ นติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิ แจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น

3.
4.
5.

6.
7.

เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สําหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลื อผูอ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น และอํานาจ
ในการให้ท่ ีน่งั LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรั บอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มี อากาศเย็ น และห้องพัก 3 ท่า น ( TRIPPLE
ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผูเ้ ดินทางดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและเดินทางมาร่วมกับคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาพบคณะด้วยตัวเอง

