
 

UNIQUE INTER 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 22212 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

UNIQUE INTER 

พิเศษ! โปรแกรมน้ีรวม RT-PCR TEST ในประเทศรสัเซียแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

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

วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน  
  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆังพระเจ้าซาร์          (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบนิท่ี EK 385 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

05.00 น.  เดนิทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ 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 ิกรงุเทพฯ × × × 
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09.15 น.  เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

13.45 น.  เดนิทางถึง สนามบนิมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรฐัพนัธรฐัรสัเซีย 
ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จดุก าเนิด
แห่งประวัติศาสตรร์สัเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริม
แมน่ า้มอสโก ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่
ท่ีสุดในโลกและยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลกูกระสุน น า้หนกัลูกละ
ประมาณ 1 ตนั นบัว่าเป็นของสะสมในยุคนัน้ ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 
เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนัน้ และไดอ้อกกฎหมายหา้มก่อสรา้งสิ่งใดๆ สูง
เกินหอระฆังนี ้ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่า 
ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุด
ในโลกเพ่ือน าไปตดิตัง้บนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาดจงึท าใหร้ะฆงัแตกออก  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันท่ีสาม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟสกี-้พิพิธภัณฑ์อวกาศ  
  VDNH exhibitions          (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ิน ใคร
มามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง รถไฟใตด้ินดสูกัครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตด้ินท่ี
สวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตด้ินท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตด้ินเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซีย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตรค์วามเป็น
ชาตนิิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสนห่ด์งึดดูใหน้กัทอ่งเท่ียวมาเย่ียม
ชม น าทา่นสู ่ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินคา้พืน้เมืองซึ่งท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของ
ท่ีระลกึมากมาย อิสระทา่นเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลกู
ดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบตา่งๆ กล่องไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของ
ท่ีระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านสู่พิพิธภัณฑอ์วกาศ ซึ่งเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีความนา่สนใจอีกเเหง่ เพราะมีความยิ่งใหญ่ของรสัเซียในช่วงปี ค.ศ.
1960 ท่ีเป็นยคุท่ีมนุษยชาติก าลงัสนใจในเรื่องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้
พวกรสัเซียเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนัอย่างหนกัเพ่ือพิชิตอวกาศใหไ้ด้ จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินชม VDNH exhibition ซึ่งเป็นพืน้ท่ีจัดงานในวันส าคัญต่างๆ เช่นเทศกาล
ครสิตม์าส ปีใหม ่และอ่ืนๆ 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั  
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันท่ีส่ี Snow Park-จัตรัุสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้างสรรพสินค้ากมุ- Zaryadye Park        (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม น าท่านสู่ เมืองหิมะ
(Snow Park)  ท่ีสรา้งขึน้จากหิมะทัง้หมด ท่ีมีการสรา้งประติมากรรมน า้แข็งเป็นรูปรา่ง
ตา่งๆท่ีสวยงาม มีทัง้อาคาร, รูปป้ัน, และสิ่งตา่งๆมากมาย ใหท้่านไดส้นกุสนามกบัการ
เล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนขัพนัธุฮ์สักี ้ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสุนขั
แสนรูเ้ป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้
เลีย้งสนุขัพนัธนี์เ้พ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน า้แข็ง หรือหิมะ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซึ่งเป็น
วิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรสัเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่น า้มอสโคว์ รอบๆ วิหาร
จะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง น าท่าน
เดินทางสู่ จตัุรสัแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตรุสัแดงนีเ้ป็น
ลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวัติศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตัรุสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 
17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวัน
ระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ภายในบริเวณจัตุรสัแดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้มหาวิหาร
เซนตบ์าซิล สรา้งในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณ
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) 
อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบัสวดมนตใ์นสมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิ
เออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจาก
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ทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตน์  ามาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนท่ี
ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็น
หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน 
แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง น า้หอม และสินค้าท่ีระลึก มีรา้นคา้มากกว่า 200 รา้น น าท่าน
เขา้ชม Zaryadye Park เป็นสวนสาธารณะในเมืองภูมิทศันท่ี์ตัง้อยู่ติดกบัจตัรุสัแดงใน
มอสโกประเทศรสัเซียในอดีต เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกท่ีสรา้งขึน้ในมอสโกมานานกว่า 
50 ปี 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นสูท่ี่พกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันท่ีห้า มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน)- Kronstadt island  
  โบสถ์หยดเลือด-เรือรบออโรร่า      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
…….…. น. ออกเดนิทางสู ่นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ โดยเท่ียวบนิ.......  
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซึ่งเป็นจุด

ศนูยก์ลางความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ไดร้บัการขนานนามว่าหนา้ต่างของยโุรป เน่ืองจาก
เป็นหนึ่งในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางทาง
ตรรกศาสตร ์ประดจุเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้ัก                    
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงั
ราชินีแห่งยโุรปเหนือ น าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่างมาจากเมืองเซนตปี์เตอร์
เบิรก์เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใชเ้ป็นป้อมปราการในการสูร้บทางทะเลกับชาวไวกิง้
ภายในเกาะมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวมากมาย อาทิเชน่ โบสถ ์สวนสาธารณะเป็นตน้  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยดเลือด สรา้ง
ขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซาน
เดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ย
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วิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว์ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ เรือรบหลวงออโรร่า เรือรบท่ีมี
ความส าคญัดา้นประวตัศิาสตรข์องรสัเซียโดยเฉพาะเป็นสญัลกัษณข์องการปฏิวตัริสัเซีย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
 ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

 

วันท่ีหก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-RT-PCR Test    (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปี
เตอรฮ์อฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ของอ่าวฟินแลนด ์ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทองต่ืนตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลงัการยิ่งภายใน
พระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พอุนัตระการตา
อิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านตรวจ RT-PCR Test ตาม
เง่ือนไขของสายการบนิก่อนจะท าการเดนิทางภายใน 72 ชม.(รวมในคา่ทวัรแ์ลว้) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั 
น าทา่นสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วันท่ีเจด็ พระราชวังฤดูหนาว-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค    

             (B/L/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวงัฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากสรา้งในสมยัของพระนาง
อลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอก
และร็อกโคโคท่ีสรา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ซาร ์และ
ความรุ่งโรจนข์องจกัรวรรดิรสัเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่
ท่ีสดุของรสัเซียท่ีเปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงสิ่งของตา่งๆ ท่ีทรงคณุคา่เกือบ 3 ลา้น
ชิน้ และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล เป็น
สิ่งก่อสรา้งแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณช์ยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก 
เ พ่ือใช้เป็นป้อมปราการป้องกัน
ข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์
แอนดป์อล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
ราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค ์ใน
อดีตเป็นสิ่ งก่อสร้าง ท่ีสูงสุดของ
เมืองและหา้มสิ่งก่อสรา้งใดสูงกว่า 
ซึ่งภายในมีการประดบัตกแต่งดว้ย
ศิลปะบารอกอย่างสวยงามจากนัน้น าสู่ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อว่าเป็นมหาวิหารท่ี
สวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาด
ใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ท่ีกรุง
ลอนดอน 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.15 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบนิท่ี EK 174 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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วันท่ีแปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-)  

 00.25 น.  เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเครื่อง 
03.05 น.  เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบนิท่ี EK 384 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
12.05 น.    เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

               
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

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 ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อตัราค่าบริการทีร่วมในรายการทวัร์ 

 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 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าประกนัสุขภาพ(covid-19)เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
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อตัราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทวัร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ
ทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินเอมิเรตส์ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า เทีย่วบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 20 กก./ท่าน 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 

 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 

 ค่าใช้จ่ายในการกกัตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย(เง่ือนไขตามที่ทางรัฐบาลก าหนด) 
โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆทีบ่ริษัทระบุไว้ 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 

เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง และไม่สามารถขอ

เงินคืนได ้(ในกรณีท่ีตอ้ยื่นวีซ่า และยงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีก าหนด) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพ่ือมาท าการยื่นวีซ่า 

หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้น
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุในโปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีผู้เดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณีวซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ

ยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดรั้บการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายใน
ของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในยื่นวี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA 
BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 



 

UNIQUE INTER 

 


