
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสง
เหนือ 9 วัน 7 คืน 



 

 
 

 

 

 

 

ตามล่าแสงเหนือเต็มอ่ิม | นั่งรถสุนัขลากเลือนและกวางลากเลื่อน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อวกาศ | ล่องเรือแม่น้ำ

มอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวังนิโคลัส| ขับข่ีสโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวังฤดูหนาว 

 
 
 

 

  

 

 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง 75,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 

วนัท่ี 2. มอสโคว ์– (บินภายใน) มรูม์นัสค ์– พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายน้ําแขง็พลงันิวเคลียร ์– อนสุาวรียอ์โลชา – ขบัขี่สโนวโ์มบิล – นาํท่านตามล่า
แสงเหนือ     
วนัท่ี 3. หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – มรูม์นัสค ์– นาํท่านตามล่าแสงเหนือ 

วนัท่ี 4. มรูม์นัสค ์– (บินภายใน)  นครเซนตปี์เตอรเ์บิรก์  - พระราชวงัแคทเธอรีน  - ชมระบาํพืน้เมอืง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 5. ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล  -  พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ – มหาวิหารเซนตไ์อแซค – ถ่ายรูปคูก่บัโบสถห์ยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

วนัท่ี 6. นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว ์ – สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโค – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั – รบัประทานอาหาร

ระหว่างล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 7. มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเมอรี่ – จตัรุสัแดง – วิหารเซนทบ์าซิล – ละครสตัว ์         

วนัท่ี 8. IZMAILOVO  MARKET – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์– สนามบิน                                            

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 



 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์  

11.00 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่าน

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 2 
มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์
โมบิล – นำท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์ 

 .... น. ออกเดินทางสู่มูร์มันสค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

.... น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว โดยเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-
ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่
ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็น

เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที ่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทาง
น้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ ***กรณีที่ไม่สามารถเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านถ่ายรูปด้านนอกและคืนเงินจำนวน 10 USD *** จากนั้นนำท่าน
ชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึง
กองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและ
มีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน จากนั้นนำท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลาน
น้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า   



 

 
 

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็น
สําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน – มูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่หมู ่บ ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู ่บ ้านชาวพื ้นเมืองซามินี ้  ท่านจะได้ส ัมผัสถึงว ิถ ีช ีวิต 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือ
ของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ 
(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่
ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบน
น้ำแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะ



 

 
 

บริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น  สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียม
กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)นำท่านเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศเป็น
สําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 

วันที่ 4 
มูร์มันสค์ – (บินภายใน)  นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  - พระราชวังแคทเธอรีน  - ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิ
โคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 .... น. ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..  

(ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. เดินทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
** ในกรณีที่ไฟท์ภายในออกเดินทางตอนเที่ยง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นคืนเงินสดให้ท่านละ 
15 USD ไว้สำหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มภายในสนามบิน ** 



 

 
 

บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของราชวงศ์ และมี
เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจาก
กลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์ โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 200 
ปี นำเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรม
ผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุก
ปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน  (Amber Room)  ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ 
อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองได้ตามอัธยาศัย 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการ

แสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่ง
ในช่วงพักการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนน
เนฟสกี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง

เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกใน



 

 
 

ราชวงศ์ โรมานอฟทุกพระองค์ จากนั้นนำเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็น
มหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน 
โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
นำชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1 ,050 ห้อง 
สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย -รัสเซีย   
ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำ
ค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวน
โก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์หยดเลือด 
(Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา นำท่านต่อไปยัง ถนนช้อปปิง   เนฟสกี้ (Nevsky 
Prospect) โดยชื่อถนนนั้นได้มาจากเจ้าชายเนฟสกี้เป็นถนนย่านการค้าสายหลักในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้ท่านได้เลือก
ซื้อสินค้านานาชนิดเป็นของที่ระลึก 

ค่ำ อิสระอาหารต่ำตามอัธยาศัย  
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์  – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนน
อารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
.... น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ นำท่านขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลา

ประมาณ 4 ชั่วโมง) 
.... น. เดินทางถึงกรุงมอสโคว์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำ
สหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพ
สลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารเซนต์
ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลา



 

 
 

ก่อสร้างนานถึง 45 ปี  จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้ง
ย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่ำ 

 
 
นำท่าน สัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตาม
แม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 

ที่พัก นำท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 7 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในยุโรป  นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่
ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหาร
เซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซีย



 

 
 

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะ
โกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.
1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 
จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บ
ศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย นำท่านเข้าสู ่ภายในรั ้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 
จนกระท่ังพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรอง
แขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจล
ไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การ
ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรง
ประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆัง
แตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 



 

 
 

40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The 
Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที ่เก่าแก่ที ่ส ุดของรัสเซียเพื ่อเป็นที ่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี ่ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่
สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ง
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 
นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละคร
สัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1 ,000 
บาท*** 

ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน                                            

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน

ราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 
นำท่านสู่เข้าพิพิธภัณฑ์อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ 
ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ 
เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวัติศาสตร์และการพัฒนาของการเดินทาง
ขึ้นสู่อวกาศและดวงจันทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัดแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินจากดวงจันทร์ ชุดอวกาศ 
ชิ้นส่วนยานอวกาศ รวมทั้งสุนัขท่ีเคยข้ึนไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง

และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน  



 

 
 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยสายการบินไทย TG975 

*** คณะออกเดินทางวันที่ 25มี.ค. 63 ออกเดินทางกลับเวลา 22.05 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

10.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ราคาแนะนำเพียง  
RUSSIA AURORA HUNTING  รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์  

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ  9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย 

กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12ปี 

 [มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ่ 

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง12ปี 

[มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถึง7ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

09 – 17 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 54,850 6,900 

18 – 26 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 54,850 6,900 

26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

15 -23 ม.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

06 – 14 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

08 – 16 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

15 – 23 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

22 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

4 – 12 มี.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

11 – 19 มี.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

18 – 26 มี.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

25 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 



 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้  
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 



 

 
 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (48 ดอลล่าร์สหรัฐ) 
6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000  – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 



 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

***กรณีที่จำเป็นต้องมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจำเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เป็นเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริง*** 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
***กรณีที่จำเป็นต้องมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ อาจจะจำเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดินทาง
เป็นเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริง*** 

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่ านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 



 

 
 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มี
อ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
 

 


