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วนัแรก      กรงุเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์ 

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T             

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง ดูไบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 371    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

06.00 น. ถึงสนามบนิ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.15 น. เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรัฐรัสเซยี ผา่นพิธกีารตรวจ คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ หลงัจากน้ันนําทา่น

เดินทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ยา่นการคา้

และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตา่งๆ มศิีลปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ดาํ 

ภาพสตีา่งๆ และรูปลอ้เลยีน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม ซากอรส์ – สแปรโ์ร่ฮิลล ์– มหาวิทยลยัมอสโคว ์– รสัเซ่ียนเซอรค์สั  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ ที่ต ัง้ของศาสนสถานที่ ใหญท่ี่ สุดและ

เกา่แกท่ี่สุดในคริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วทิยาลยัสอนศิลปะการรอ้งเพลงทางศาสนา การวาดภาพ

ไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆท์ี่มบีาทหลวงและนักศึกษาจาํนวนนับรอ้ยคน เขา้ชมโบสถเ์กา่แก ่สรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่  16 

ตกแต่งภายในด ้วยภาพนักบุญ มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของ พระสังฆราชและสําหรับ นักร้อง นําสวด  ชม                     

โบสถอ์สัสมัชญั สรา้งในสมยัพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัที่จตุัรัสวิหารแหง่เครมลิน ตกแตง่ภายในดว้ย

ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สรา้งในปี ค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหวัหอม            

สีทอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน  หา้มใชเ้สียงภายในเป็นโบสถท่ี์ท าพิธี ทา่นสามารถร่วมสักการะ             

โลงศพของนักบุญเซอร์เจยีส พรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากน้ันมเีวลาเลก็นอ้ยใหถ้า่ยรูปกบัหอระฆงั หรือจะรองน้ํา

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 12-17 / 13-18 / 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 34,900 

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

พกัเด่ียว                 เพ่ิมท่านละ   6,000 บาท  
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จาก บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ กลบัไปเป็นสิริมงคล น้ําในบอ่เป็นน้ําธรรมชาติ มเีร่ืองเลา่วา่ “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถแ์ลว้

คน้พบบอ่น้ําโดยบงัเอญิ หลงัจากนําน้ํามาลา้งหนา้ความศกัดิ์ สิทธ์ิกท็าํใหช้ายตาบอดสามารถมองเหน็ได”้ 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก แวะถา่ยรูป หน้า

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัที่เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซยี  ที่ น่ีจะเป็นจุดชมววิที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโก เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่สรา้งในสมยัของสตาลิน จากน้ันชมการแสดงละครสตัวท์ี่ขึ้นช่ือของรัสเซยี รสัเซ่ียนเซอร์

คสั เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ไมค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั 

  ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– ระฆงัพระเจา้ซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นเที่ยวชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องน่ังรถไฟ

ใตด้ินดูสกัครั้ง เพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใตด้ินที่สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมคีวามลึกอกีตา่งหาก รถไฟใตด้ินทาํใหผู้ค้น

สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนทัว่ไป สถานีรถไฟใต ้

ดินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความ

ยิ่ งใหญ ่ตลอดจนประวตัศิาสตร์ความเป็นชาตนิิยมและวฒันธรรรมประเพณี

อนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหนั้กทอ่งเที่ยวมาเยี่ ยมชม เน่ืองจากการ

ตกแต่งของแต่ละสถานีที่ ต ่างกันดว้ยประติมากรรม โคมไฟระย ้า            

เคร่ืองแกว้ และหินออ่น นําทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้

พ้ืนเมืองซ่ึงทา่นจะไดพ้บกบัสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อสิระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทเิชน่ ตุก๊ตามาทรอชกา้(แม่

ลูกดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอ่ืนๆ อกีมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดกาํเนิดแหง่ประวตัิศาสตร์รัสเซยีที่มอีายุ

ยาวนานกวา่ 850 ปี ตัง้อยูบ่นเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน้ํ่ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เกา่แกท่ี่ สุด

ของรัสเซยี ซ่ึงเป็นที่เกบ็สมบตัลิ ํา้คา่ของกษตัริยร์ัสเซยี ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ทาํดว้ยเพชร ทองคาํ อุปกรณ์การสูร้บของกษัตริย์

สมยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม โบสถอ์สัสมัชัญ เป็นโบสถท์ี่สําคญัใชใ้นงานพิธีกรรม                 

ที่สาํคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ที่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของ
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สะสมในยุคน้ัน ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มคีวามสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่สูงที่สุดในยุคน้ัน และไดอ้อกกฎหมาย

หา้มกอ่สรา้งส่ิงใดๆ สูงเกนิหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัที่ใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ระฆงัพระเจา้

ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลก แตเ่น่ืองจากมคีวามผิดพลาดจึงทาํใหร้ะฆงั

แตกออก (กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเลก็)จากน้ันนําคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศสองขา้งทางของ

สถานที่สาํคญัอยา่งสวยงามเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลง

โปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดยีวกนั  

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

เซนตซ์าเวียร ์– สนามบิน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมนําทา่นสู ่จตัุรสัแดง คาํ

วา่สแีดงในความหมายรัสเซยี คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็น

เวทขีองเหตุการณ์สาํคญัในประวตัศิาสตร์ของรัสเซยี ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิม

ฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัย

คริสต์ศตวรรษที่  17 ปัจ จุบ ันใชจ้ ัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น               

วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งที่  2  นําทา่น

ถา่ยภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที่  4 จอม

โหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็น

อนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเดด็ขาด ใช ้เป็นหอ้ง

สาํหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษที่  15 ในบริเวณน้ันยงัม ีหอนาฬิกา

ซาวิเออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนัซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน รวมถึง หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมที่ เกา่แกข่อง

เมือง เป็นหา้งที่ใหญโ่ตและสวยงาม จาํหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม และสินคา้ที่ระลึก มี

รา้นคา้กวา่ 200 รา้น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากน้ันพาทา่นชอ็ปป้ิงและ

อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสินคา้อนัทนัสมยั ณ Alexander 

Garden Shopping Mall หลงัจากน้ัน นําทา่นถา่ยภาพกบั มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียร ์ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญท่ี่ สุดในรัสเซีย ตัง้อยูใ่จกลาง

เมืองติดกบัแมน้ํ่ามอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบ

โบราณกบักษตัริยท์ี่สวยงามและเหมือนจริง 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินมอสโคว ์
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23.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 132 แวะเปลี่ยนเคร่ือง (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ)  

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ 
06.15 น.   ถึงสนามบนิ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น.  เดินทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบนิที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิ์ภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 
รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือง

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

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

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยวและมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ EK001 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6D MAR19-EK-W70 
       ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 6 วนั = 600 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง   

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอาํนาจ

ในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  


