
 

 

 
 
 

 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ – มอสโคว ์ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

ประตู 9 แถว T             สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

วนัท่ีสอง ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน

ที่ EK 371    (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.15 น. เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 133 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซยี ผา่นพิธีการตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ย

แลว้ หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและ

แหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภค

บริโภค ของที่ ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีตา่งๆ และรูป

ลอ้เลยีน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบั

เดยีวกนั 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
 



 

 

วนัท่ีสาม ซากอรส์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ ที่ต ัง้ของศาสน

สถานที่ ใหญท่ี่ สุดและเกา่แกท่ี่ สุดในคริสตศ์ตวรรษที่  14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลยั

สอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท์ี่ มีบาทหลวงและ

นักศึกษาจ านวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่  16 ตกแตง่ภายในดว้ย

ภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและส าหรับนักร้องน าสวด  ชม                     

โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตุัรัสวิหารแหง่เครม

ลิน ตกแตง่ภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของ

เมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและ

ไอคอน หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถท่ี์ท าพิธี ทา่นสามารถร่วมสกัการะ             โลงศพของ

นักบุญเซอร์เจยีส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากนั้นมเีวลาเลก็นอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั 

หรือจะรองน ้าจาก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น ้าในบอ่เป็นน ้าธรรมชาติ มเีร่ืองเลา่วา่ 

“ชายตาบอดเดินทางมาที่ โบสถแ์ลว้คน้พบบอ่น ้าโดยบงัเอิญ หลงัจากน าน ้ามาลา้งหน้าความ

ศกัด์ิสิทธ์ิกท็  าใหช้ายตาบอดสามารถมองเหน็ได”้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก 

แวะถา่ยรูป หนา้มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัที่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซยี  ที่ น่ีจะเป็น

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่สรา้งในสมยัของสตาลิน 

จากนั้นชมการแสดงละครสตัวท์ี่ขึ้นชื่ อของรัสเซยี รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู้

ที่ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบั

เดยีวกนั 

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – 

โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอส

โควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ งรถไฟใตด้ินดูสักครั้ง เพราะนอกจากจะมีสถานี

รถไฟใตด้ินที่สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมคีวามลึกอกีตา่งหาก รถไฟใตด้ินท า

ใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไป 

สถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ชาวรัสเซยีสามารถอวดชาวตา่งชาติ

ใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญ ่ตลอดจนประวตัิศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและ

วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหน้ักทอ่งเที่ยวมา



 

 

เยี่ ยมชม เน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ ต ่างกันดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น น าทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บ

กบัสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แม่

ลูกดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึก

อ่ืนๆ อกีมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแห่ง

ประวตัิศาสตร์รัสเซยีที่มอีายุยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม 

พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่ เกา่แกท่ี่ สุดของรัสเซยี ซ่ึงเป็นที่ เกบ็สมบตัิล า้คา่ของกษัตริย์

รัสเซยี ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ท  าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุดฉลอง

พระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถท์ี่ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                 

ที่ส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือ

ตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน 

น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มคีวามสูง 

81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกินหอ

ระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ ใหญท่ี่ สุดของเครมลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจา้ซาร ์

สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมคีวาม

ผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงัแตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเลก็)จากนั้นน าคณะ ล่องเรือ

แม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของสถานที่ส าคญัอยา่งสวยงามเมืองหลวงมอสโคว ์

**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการ

ล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

ค า่ บริการอาหารค ่ า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบั

เดยีวกนั  

วนัท่ีหา้  จตัุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หา้งสรรพสินคา้กุม – Shopping Mall Alexander 

Garden – มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมน าทา่นสู ่จตัุรสั

แดง ค าวา่สีแดงในความหมายรัสเซยี คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดง

น้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์

ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้ง

ทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั

ใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่               วนัปีใหม ่วนั

ชาติ ว ันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่  2  น าท่าน

ถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที่ 

4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณม์ชียัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่ง

เดด็ขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที่  15 

ในบริเวณนั้นยงัม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกา

ยา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท  ามาจากทบัทิม



 

 

หนัก 20 ตนัซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ ลอนดอน รวมถึง 

หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมที่ เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งที่ ใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่าย

สินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ที่ระลึก มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นพาทา่นชอ็ป

ป้ิงและอิสระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั 

ณ Alexander Garden Shopping Mall หลังจากนั้ น  น าท่าน

ถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญ่

ที่ สุดในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วิหาร

จะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท์ี่สวยงามและ

เหมือนจริง 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์

23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 132 แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก กรุงเทพฯ 
06.05 น.   ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ   6,000 บาท 

 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 

27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 
34,900 

เมษายน 3-8 / 24-29 เม.ย. 2562 37,900 

พฤษภาคม 1-6 / 15-20 พ.ค. 2562 37,900 



 

 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ืองโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบั

พรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ใน

กรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุ

สุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่ นคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยูเอ

สดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงั

จองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนั

เดินทาง ใหท้า่นติดตอ่เจา้หน้าที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ ้ง

เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

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



 

 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดคืีนเงิน

โดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผดิชอบ

ใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ 

ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สาย

การบินตอนเวลาที่ เชค็อินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 

ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของ

แตล่ะโรงแรม  


