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พิเศษ! โปรแกรมน้ีรวม RT-PCR TEST ในประเทศรสัเซียแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหวา่งประเทศ 
ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์ (EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน  

  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆงัพระเจ้าซาร์          (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภมู-ิดไูบ-มอสโคว-์พระราชวงัเครม

ลนิ-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์ระฆงัพระเจา้ซาร ์  
× × √ 

3 สถานีรถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟสกี-้พพิธิภณัฑ์
อวกาศ-VDNH exhibitions 

√ √ √ 

4 Snow Park-จตุัรสัแดง-มหาวหิารเซนตบ์าซลิ-หอ
นาฬกิาซาวเิออรห์า้งสรรพสนิคา้กุม-Zaryadye Park 

√ √ √ 

5 มอสโคว-์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ (บนิภายใน)- Kronstadt 
island-โบสถห์ยดเลอืด-เรอืรบออโรร่า 

√ √ √ 

6 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 
RT-PCR TEST  

√ √ √ 

7 พระราชวงัฤดหูนาว-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล-มหาวหิาร
เซนตไ์อแซค-สนามบนิ     

√ √ × 

8 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ × × × 
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05.00 น.  เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น.  เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรฐัพนัธรฐั

รสัเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน 
จุดก าเนิดแห่งประวตัิศาสตรร์สัเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยู่บนเนินสงูถึง 40 
เมตร ริมแม่น  า้มอสโก ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการ
สรา้งปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกและยังไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลกูกระสนุ 
น า้หนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นบัวา่เป็นของสะสมในยคุนัน้ ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มี
ความสงู 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสดุในยคุนัน้ และไดอ้อกกฎหมายหา้มก่อสรา้ง
สิ่งใดๆ สงูเกินหอระฆงันี ้ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ท่ีสดุของเครมลิน 
เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
ใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดตัง้บนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงั
แตกออก  

ค ่า   บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันทีส่าม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟสกี้-พพิธิภัณฑ์อวกาศ  
  VDNH exhibitions          (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใคร
มามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง รถไฟใตด้ินดสูกัครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตด้ินท่ี
สวยท่ีสดุในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตด้ินท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตด้ินเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซีย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตรค์วามเป็น
ชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หด์งึดดูใหน้กัท่องเท่ียวมาเย่ียม
ชม น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินคา้พืน้เมืองซึ่งท่านจะไดพ้บกบัสินคา้
ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้
(แม่ลกูดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และ
สินคา้ของท่ีระลกึอื่นๆ อีกมากมาย 



 
 
 
 
 
 

UNIQUE INTER 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าท่านสู่พิพิธภัณฑอ์วกาศ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมีความย่ิงใหญ่ของรสัเซียในช่วงปี ค.ศ.
1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนษุยชาติก  าลงัสนใจในเรื่องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้
พวกรสัเซียเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี่ยวกนัอย่างหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหไ้ด  ้จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินชม VDNH exhibition ซึ่งเป็นพื้นท่ีจัดงานในวันส  าคัญต่างๆ เช่นเทศกาล
คริสตม์าส ปีใหม ่และอ่ืนๆ 

ค ่า  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั  
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันทีส่ี่ Snow Park-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์

ห้างสรรพสินค้ากมุ- Zaryadye Park        (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม น าท่านสู่ เมืองหิมะ
(Snow Park)  ท่ีสรา้งขึน้จากหิมะทัง้หมด ท่ีมีการสรา้งประติมากรรมน า้แข็งเป็นรูปรา่ง
ต่างๆท่ีสวยงาม มีทั้งอาคาร, รูปป้ัน, และสิ่งต่างๆมากมาย ใหท้่านไดส้นุกสนามกบัการ
เล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรูปกบั สนุัขพันธุฮ์สักี ้ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุขั
แสนรูเ้ป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้
เลีย้งสนุขัพนัธนี์เ้พ่ือใชใ้นการลากเลื่อนบนน า้แขง็ หรือหิมะ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ ซึ่ง
เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น  า้มอสโคว์ รอบๆ 
วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง น า
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ท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค  าว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตรุสัแดงนี้
เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตกุารณส์  าคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซีย ไมว่า่จะเป็นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตัรุสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 ปัจจุบันใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนั
ระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ภายในบริเวณจัตรุสัแดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวิหาร
เซนต์บาซิล สรา้งในสมัยพระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณ
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนสุรณม์ีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่าง
เด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส  าหรบัสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์
ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท  ามาจากทับทิม
หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนท่ีลอนดอนแต่
มีอายมุากกวา่ ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้
ท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เสือ้ผา้ ของใช้ในครัวเรือน แบรนดเ์นม 
เครื่องส  าอาง น ้าหอม และสินค้าท่ีระลึก มีรา้นคา้มากกว่า 200 รา้น น าท่านเขา้ชม 
Zaryadye Park เป็นสวนสาธารณะในเมืองภมูิทัศนท่ี์ตั้งอยู่ติดกับจัตุรสัแดงในมอสโก
ประเทศรสัเซียในอดีต เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกท่ีสรา้งขึน้ในมอสโกมานานกวา่ 50 ปี 

ค ่า  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันทีห้่า มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน)- Kronstadt island  

  โบสถ์หยดเลือด-เรือรบออโรร่า       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
…….…. น. ออกเดินทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยเท่ียวบิน.......  
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 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สูต่วัเมือง ซึ่งเป็นจดุ
ศนูยก์ลางความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ไดร้บัการขนานนามว่าหนา้ต่างของยุโรป เน่ืองจาก
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางทาง
ตรรกศาสตร ์ประดจุเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้กั                    
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวัฒนธรรมดุจดัง
ราชินีแห่งยโุรปเหนือ น าท่านเดินทางสู ่เกาะ Kronstadt ซึ่งห่างมาจากเมืองเซนตปี์เตอร์
เบิรก์เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใชเ้ป็นป้อมปราการในการสูร้บทางทะเลกับชาวไวกิ้ง
ภายในเกาะมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย อาทิเช่น โบสถ ์สวนสาธารณะเป็นตน้  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลือด 
สรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเลก็
ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะ
คลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ เรือรบหลวงออโรรา่ เรือรบ
ท่ีมีความส าคญัดา้นประวตัิศาสตรข์องรสัเซียโดยเฉพาะเป็นสญัลกัษณข์องการปฏิวตัิ
รสัเซีย 

ค ่า  บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
 ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วันทีห่ก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-RT-PCR Test    (B/L/D) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปี
เตอรฮ์อฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ของอา่วฟินแลนด ์ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทองตื่นตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลงัการย่ิงภายใน
พระราชวงัสว่นภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พุอนัตระการตา
อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น  าท่านตรวจ RT-PCR Test ตามเง่ือนไข
ของสายการบินก่อนจะท าการเดินทางภายใน 72 ชม.(รวมในคา่ทวัรแ์ลว้) 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
น าท่านสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วันทีเ่จ็ด พระราชวังฤดูหนาว-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค    

             (B/L/-) 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากสรา้งในสมยัของพระ
นางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอกและร็อกโคโคท่ีสรา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องความย่ิงใหญ่ของพระเจา้ซาร ์
และความรุ่งโรจนข์องจักรวรรดิรสัเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท่ี์
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ใหญ่ท่ีสดุของรสัเซียท่ีเปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงสิ่งของตา่งๆ ท่ีทรงคณุคา่เกือบ 3 
ลา้นชิน้ และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกดว้ย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็น
สิ่งก่อสรา้งแรกสดุของเมืองเป็นอนสุรณช์ัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก 
เ พ่ือใช้เ ป็นป้อมปราการป้องกัน
ข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์
แอนด์ปอล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
ราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ ใน
อดีตเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสูงสุดของ
เมืองและหา้มสิ่งก่อสรา้งใดสูงกว่า 
ซึ่งภายในมีการประดบัตกแต่งดว้ย
ศิลปะบารอกอย่างสวยงามจากนัน้น  าสู ่มหาวหิารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหาร
ท่ีสวยงามท่ีสดุ ตน้แบบของท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาด
ใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีกรุง
ลอนดอน 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

17.15 น.  ออกเดินทางสู ่สนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK 174 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

วันทีแ่ปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-)  

 00.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.05 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 384 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.05 น.    เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

               
 

ทางบรษิัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทติย ์
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วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

28 ธ.ค.64 - 4ม.ค.65 

BKK-DXB EK385 01.05-05.00 
DXB-DME EK133 09.15-13.45 
LED-DXB EK174 17.15-00.25 
DXB-BKK EK384 03.05-12.05 

69,900 81,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตยีง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัว๋เคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) Domestic Flight 

 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 

 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าประกนัสุขภาพ(covid-19)เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกวา่ 6 

เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง และไม่สามารถขอ

เงินคืนได ้(ในกรณีที่ตอ้ยื่นวซ่ีา และยงัไม่ทราบผลวซ่ีา ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาท าการยื่นวซ่ีา 

หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ก่อนทุกคร้ังก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น  

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ
ทัวร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินเอมเิรตส์ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า เที่ยวบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 20 กก./ท่าน 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร์ / คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 

 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดนิทางจากประเทศไทย 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย(เง่ือนไขตามที่ทางรัฐบาลก าหนด) 
โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมดัจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆทีบ่ริษัทระบุไว้ 



 
 
 
 
 
 

UNIQUE INTER 

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยื่นวซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน และ
ยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในรณีที่มีการยื่นวซ่ีา และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวซ่ีาน้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆ ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินที่จดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัที่นั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายใน
ของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้
ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เชค็อินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวซ่ีา เป็นอ  านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยื่นวี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวซ่ีา ทางสถานทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA 
BED ขึ้นอยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


