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รหัสโปรแกรม : 16060 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบสถน์ิวเยรูซาเล็ม | พระราชวงัเครมลิน | พพิธิภณัฑอ์วกาศ | พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ  

พระราชวงัยซูปูอฟ | Dinner Cruise | รถไฟตูน้อนเฟิรส์คลาส | ระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั  
 

GRAND RUSSIA 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 10 วัน 7 คนื  

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562 

 

เร่ิมต้นเพยีง  65,900.- 



  2  Grand  Russia 10 วนั 7 คืน BY EK                                                                                                  [GQ3DME-EK017]                                   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์ เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. 62 นดัหมายเวลา 21.30 น. ** 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์  
03.30 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 377 

 ** คณะออกเดนิทางตัง้วนัท่ี 09 พ.ย. 62 ออกเดนิทาง เวลา 03.30 น. ถึงดไูบ เวลา 07.15 น. ** 
** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 05-14 ธ.ค. 62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบนิ EK 385 เวลา 01.05 น. ถึงดไูบ เวลา 
05.00 น. ** 

06.55 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.35 น. ออกเดนิทางตอ่สู่กรุงมอสโคว ์ โดยสายการบินอิมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 133 

 ** คณะออกเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 26 ต.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.15 น. ถึงกรุงมอสโคว ์เวลา 13.45 น. ** 
13.50 น. ถึงสนามบนิดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสรา้งในสมยัสตา
ลิน นอกจากนีย้ังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซือ้และ
ตอ่รองราคาไดด้ว้ย  
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์ 

วนัท่ี 3. ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลทีรนิิตี ้ - โบสถอ์สัสมัชญั - สถานีรถไฟใตด้ิน   

วนัท่ี 4  อิสตรา – โบสถน์ิวเยรูซาเลม็ - VDNKh Expo Park – พิพิธภณัฑอ์วกาศ -  รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 5. พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑอ์ารเมอรี ่– จตัรุสัแดง –  วิหารเซนทบ์าซิล – หา้ง GUM 
วนัท่ี 6. IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนตซ์าเวยีร ์- อารบตั – ละครสตัว ์- รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูเ่ซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

วนัท่ี 7. เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ - มหาวิหารเซนตไ์อแซค - พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ – ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสกี ้
วนัท่ี 8. พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวงัแคทเธอรนี -  ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 9. พระราชวงัยซููปอฟ – พิพิธภณัทเ์รอืรบออโรรา่ - โบสถห์ยดเลอืด – สนามบิน 

วนัท่ี 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 ซารก์อรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ - โบสถอ์ัสสัมชัญ - สถานีรถไฟใต้ดิน   
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมืองนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรส์ไดเ้ป็น
ท่ีตัง้ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของ
ประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์
เข้าชมโบสถโ์ฮลีทรินิตี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวั หอมสีทอง ภายใน
ตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนกับญุเซอรเ์จียสท่ีภายในบรรจกุระดกูของ
ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ เข้าชมโบสถอั์สสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสรา้งในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี ค.ศ. 1559 -1585 
เลียนแบบมหาวิหารอสัสมัชญัท่ีจตรุสัวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 
ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนกับุญ มีแท่นส าหรบัประกอบ
พิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช 
ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัรุสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่าชม บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ (Chapel 

Over the Well)  ท่ีซมึขึน้มาเองตามธรรมชาติ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่มอสโคว ์เพ่ือน าท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงาม

มากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผู้น  าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ี
สรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 
ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
อิสตรา – โบสถนิ์วเยรูซาเล็ม - VDNKh Expo Park – พพิธิภัณฑอ์วกาศ -  
รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว ์ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตรา (Istra)  เพ่ือเดินทางไปยังโบสถนิ์วเยรูซาเล็ม (New Jerusalem 

Monastery) โบสถส์รา้งขึน้ในปี คศ. 1656 หรือศตวรรษท่ี17โดยนกับญุนิกคอน ซึ่งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุง
มอสโคว ์ซึ่งสรา้งขึน้มาเพ่ือเป็นสถานท่ีทางศาสนา ซึ่งจะท าใหเ้กิดดินแดนศกัดิ์สิทธ์ิและเป็นท่ีแสวงบุญมี
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ความเช่ือมาจากแผ่นดินศกัดิส์ิทธ์ิโดยใชแ้ม่น า้อิสตราเป็นตวัแทนของจอรแ์ดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือน
สถานท่ีศกัดสิทธ์ิของเยรูซาเล็ม น าท่านเขา้ชมภายในโบสถท์ัง้สองจะมีการตกแตง่และจารกึเป็นตวัแทนกลุ่ม
งานเซรามิกสีท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเคยผลิตในรสัเซีย New Jerusalem สรา้งขึน้ระหว่างปี 1658 ถึง 1698 เป็น
ตวัอยา่งท่ียอดเย่ียมของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของรสัเซีย ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 18 ในส่วนยอดโดมของ
วิหารแหง่การฟ้ืนคืนชีพไดมี้การถกูท าลายและไดร้บัการบรูณะในสไตลบ์าร็อคในปี 1748 ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 
19 หลงัจากนัน้ไดมี้ก าลงันาซีในปี 1941 ไดเ้ขา้มาท าลายโดมอนัยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งการฟ้ืนคืนชีพแห่ง 
และไดถ้กูสรา้งขึน้ใหมบ่างสว่นในปี 1980 การฟ้ืนฟแูละบ ารุงรกัษาเป็นระยะ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National 

Economy หรือในชื่อภาษารัสเซียว่า Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva (VDNKh) เป็น
สถานท่ีจัดงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ภายในพืน้ท่ีเกือบ 1 ,500 ไร่ ท่ีนีมี้ทัง้พิพิธภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง 
สวนหยอ่ม สวนสตัวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพืน้ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ในช่วงฤดรูอ้นท่ีน่ีจะเป็นพืน้ท่ีสีเขียว
ท่ีมีน า้พุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น เม่ือเขา้ถึงฤดูหนาว พืน้ท่ีน า้พุและสวน
ดอกไมจ้ะถกูเปล่ียนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรป  และยงัเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑอ์วกาศ 

(The Memorial Museum of Cosmonautics) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑอ์วกาศ ท่ีจดัแสดงเก่ียวกับ
อวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ 
จกัรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตร์
และการพฒันาของการเดนิทางขึน้สู่อวกาศและดวงจนัทรต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั สิ่งจดัแสดงตา่งๆ ไม่ว่าจะ
เป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ่า 
 

 
 
น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไป
ตามแม่น ้า Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
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คลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์นา่ประทบัใจ 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑอ์ารเมอร่ี – จัตุรัสแดง –  
วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้ง GUM  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยโุรป น าท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซารท์ุกพระองค ์จากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี 

(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี 
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิ
ของพระเจา้แผน่ดนิท่ีสมบรูณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหรา่น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณส์ าคญัในประวตัิศาสตรข์อง
รสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึ ก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บรเิวณโดยรอบของจตัรุสัแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหาร
เซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ
รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามา
ประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหนา่ยสินคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง น า้หอม และราคาคอ่นขา้ง



  7  Grand  Russia 10 วนั 7 คืน BY EK                                                                                                  [GQ3DME-EK017]                                   

 

แพง ชมอนสุรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้
ครอบอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพั่ก เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 
IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนตซ์าเวียร ์- อารบัต – ละครสัตว ์- 
รถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาสสู่เซนตปี์เตอรส์เบิรก์  

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง

นานาชนิด ในราคาท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึกตา่งๆ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย จากนัน้น าท่านเขา้ชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้ม
ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวม

วยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน 
และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ 

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้ังมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมีของ
ท่ีระลกึดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัทขอ
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สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท ** 
 น าท่านน่ังรถไฟจากสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บิรก์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิรส์คลาส (First class)  

** การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้า
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันกระเป๋าที่
อาจจะสูญหายได ้** 

วันที ่7 
เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ - มหาวิหารเซนตไ์อแซค - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ –  
ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี ้ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 
 น าท่านชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) ท่ีสรา้งโดยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช

เม่ือปี ค.ศ.1703 ไดร้บัฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” จากน้ันน าเข้าชมมหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. 

Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ี
สรา้งดว้ยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก จากนัน้
น าเข้าชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเ้ป็นท่ีคมุขงันกัโทษทาง
การเมืองเป็นปอ้มปราการท่ีสรา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของ
สมาชิกในราชวงศ ์โรมานอฟทกุพระองค ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 

1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ
สมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็นพิพิธภัณฑเ์ฮอรม์ิเทจ (Hermitage Museum)  
ท่ีเก็บรวบรวมงานศลิปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด 
ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศ์ลิปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 
น าทา่นตอ่ไปยงั ถนนชอ้ปป้ิง เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ไดม้าจากเจา้ชายเนฟสกีเ้ป็นถนน
ยา่นการคา้สายหลกัในเซนทปี์เตอรเ์บริก์ใหท้า่นไดเ้ลือกซือ้สินคา้นานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทียบเท่า 

วันที ่8 
พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ – พระราชวังแคทเธอรีน -  ชมระบ าพืน้เมอืง ณ 
พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดรูอ้น เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์มหาราช พระต าหนกัท่ีไดช่ื้อว่าเป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน า้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ย
สถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หอ้งหบัต่างๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัดว้ยทองค าอรา่มเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตรจ์นมิ
อาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน า้พุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มี
หลงัคารูปโดมสีทองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหบัตา่งๆนบัรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  
ท่ีทุกท่านจะตอ้งประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรือช้อปป้ิงสินค้า
พืน้เมืองไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า 

 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียง
ในการแสดง การเตน้ร  า การรอ้งเพลง การแต่งกายชดุประจ าชาติ ตามเผ่าต่างๆ ซึ่งท่านจะสนุกสนาน และ
ประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการอาหารว่าง อาทิเช่น ไข่ปลาคารเ์วียร,์ ไข่ปลาเซลมอน, แชม
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เปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม PARK INN PRIBALTIYSKAYA  หรือเทยีบเท่า 

วันที ่9 
พระราชวังยูซูปอฟ – พิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า - โบสถห์ยดเลือด – 
สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมพระราชวังยูซูปอฟ (Moika Palace หรือ Yusupov Palace) อดีตวงัเก่า สรา้งขึน้มาตัง้แตปี่ 

1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวงัแห่งเจา้ชาย
ยูซูฟ ในปี 1917 วงัแห่งนีไ้ดเ้ป็นท่ีวางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) 
ปัจจุบนัพระราชวังภายในมีจ าลองเหตุการณด์ว้ยหุ่นขีผ้ึง้ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบ
สงัหารรสัปตูนิ ผูโ้คนบลัลงักพ์ระเจา้ซา่รน์ิโคลสัท่ี 2 และค าสาปอนัหนา้พิศวง ท่ีไมมี่ใครหาค าตอบได  ้

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณทเ์รือรบออโรร่า (Aurora Museum) เรือประวตัิศาสตร-์ของรสัเซียท่ี ท่ีมีประวตัิ

ยาวนานรวมถึงการผ่านช่วงการปฏิวัติการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ. 
1917 และสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1941-1945 ดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์ยดเลือด (Church of 

Christ’s Resurrection) ท่ีสรา้งขึน้บนบรเิวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนม ์พระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งเพื่อเป็นอนสุรณแ์ดพ่ระบดิา 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบนิ 
23.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรสต ์เทีย่วบินที ่ EK 176 

วันที ่10 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.35 น. ถึงสนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

 ** คณะเดินทางวนัท่ี 29 พ.ย.-08 ธ.ค.62 ออกเดินทางดว้ยเท่ียวบินท่ี EK 370 เวลา 08.55 น. ถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 18.05  น. ** 

18.40 น. คณะเดนิทางกลบัถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ Grand Russia 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ - เซนตปี์เตอรส์เบริก์ 10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

21 – 30 ต.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
26 ต.ค.-04 พ.ย. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 

09 – 18 พ.ย 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 46,900.- 5,900.- 
29 พ.ย.-08 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 

05 - 14 ธ.ค. 62 66,900.- 66,900.- 66,900.- 47,900.- 5,900.- 
30 ธ.ค. 62-08 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 53,900.- 9,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2.        สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั
นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3.        หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวั
ของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
  ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง

บรษัิทได ้** 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (48 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยเูอสดอลลา่ร)์ 
7. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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