
 

 
 
 
 

 
วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

 

 
 
 
 
 
 
 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
 



 

วนัท่ีสอง ดูไบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

02.25 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ  ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์  โดย สายการบิน เอมิเรตส์  เที่ ยวบินท่ี  EK 371    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.35 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากน้ันนําทา่น

เดินทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้

และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกตา่งๆ มีศิลปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว- ดาํ 

ภาพสีตา่งๆ และรูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม ซากอส – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่  เมืองซากอรส์  ท่ีต ัง้ของศาสนสถานท่ีใหญท่ี่สุดและ

เกา่แกท่ี่สุดในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญของประเทศ วิทยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์มีบาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 

ตกแตง่ภายในดว้ยภาพนักบุญ มีแทน่สาํหรับประกอบพิธีของ พระสงัฆราชและสาํหรับนักรอ้งนําสวด  ชม                      

โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อีวาน เลียนแบบมหาวิ หารอสัสมัชญัท่ีจตุัรัสวิหารแหง่เค รมลิน ตกแต่งภายในดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค .ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม             

สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถท่ี์ท าพิธี  ทา่นสามารถร่วมสกัการ ะ             

โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซียได ้จากน้ันมีเวลาเล็กนอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองน้ํา

จาก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็น สิริมงคล น้ําในบอ่เป็นน้ําธรรมชาติ มีเร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถแ์ลว้

คน้พบบอ่น้ําโดยบงัเอิญ หลงัจากนําน้ํามาลา้งหนา้ความศกัด์ิสิทธ์ิก็ทาํใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่  สแปรโ์ร่ฮิลล์  หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถา่ยรูป หนา้

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย  ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพขอ ง

กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรา้งในสมยัของ     สตาลิน  จากน้ันชมการแสดงละครสตัวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย  รสัเซ่ียน

เซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

 

 

 



 

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเที่ ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องน่ังรถไฟ

ใตดิ้นดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใตดิ้นทาํใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป  สถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีชาวรัสเซียสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ่  ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นช าตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม        

อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเที่ ยวมาเย่ียมชม เน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีท่ีตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น นําทา่นสู่  ตลาดอิสมายลอฟก้ี  ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึก

มากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แมลู่กดก ) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ 

กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม  พระราชวงัเครมลิน  จุดกาํเนิดแหง่ประวติัศาสตร์รัสเซียที่ มีอายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน้ํ่ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุด

ของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัลํา้คา่ของกษตัริยร์ัสเซีย ทัง้เคร่ืองประดบัที่ ทาํดว้ยเพชร ทองคาํ อุปกรณ์การสูร้บของกษตัริย์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษตัริยแ์ละพระราชินี ชม  โบสถอ์สัสมัชญั  เป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                  

ท่ีสาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์ สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ท่ีสุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของ

สะสมในยุคน้ัน ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคน้ัน และไดอ้อกกฎหมาย

หา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัท่ีใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจา้

ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงั

แตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)จากน้ันนําคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว  ์สมัผสับรรยากาศ สองขา้งทาง ของ

สถานท่ีสาํคญัอยา่งสวยงามเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง

โปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหา้  จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กมุ – Shopping Mall Alexander Garden – มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นสู่ จตัุรสัแดง  คาํวา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 

จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลสาํ คญัๆ เชน่               

วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม  มหาวิหาร               



 

เซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็น

อนุสรณ์มีชยัช นะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล ) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15           

หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั       

ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน หา้งสรรพสินคา้กมุ  สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แก่             

ของเมือง เป็นหา้งท่ีใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม และสินคา้                 

ท่ีระลึก มีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากน้ันพาทา่นช็อปป้ิงและอิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนั

ทนัสมยั ณ Alexander Garden Shopping Mall หลงัจากน้ัน นําทา่นชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทอง

ท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จก ลางเมืองติดกบัแมน้ํ่ามอสโคว ์รอบ ๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบั

กษตัริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น. ออกเดินทางสู่  เมืองดูไบ  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ ยวบินท่ี  EK 132 แวะเปล่ียนเคร่ือง  (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ 
06.05 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ ยวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

*******************************  
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 
อตัราค่าบริการ   

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ราคา 

เด็กอายุต า่กว่า 

12 ปี 

(ไม่ใชเ้ตียง) 

พกัเด่ียว 

ตุลาคม 

2561 
12-17 / 19-24 ต.ค. 61 37,900 35,900 6,000 



 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นําเที่ ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั ) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง  ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง   

 

 



 

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอาํนาจ

ในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

  


