รหัสโปรแกรม : 22212 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

UNIQUE INTER

พิเศษ! โปรแกรมนี้ รวม RT-PCR TEST ในประเทศรัสเซียแล้ว

DAY

ITINERARY

1
2

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ
สนามบินสุวรรณภูม-ิ ดูไบ-มอสโคว์-พระราชวังเครม
ลิน-ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆังพระเจ้าซาร์
สถานีรถไฟใต้ดนิ -ตลาดอิสมายลอฟสกี-้ พิพธิ ภัณฑ์
อวกาศ-VDNH exhibitions
Snow Park-จัตุรสั แดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-หอ
นาฬิกาซาวิเออร์หา้ งสรรพสินค้ากุม-Zaryadye Park
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิรก์ (บินภายใน)- Kronstadt
island-โบสถ์หยดเลือด-เรือรบออโรร่า
พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ-ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล
RT-PCR TEST
พระราชวังฤดูหนาว-ป้ อมปี เตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหาร
เซนต์ไอแซค-สนามบิน
สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ
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4
5
6
7
8
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วันที่หนึ่ ง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความ
สะดวก

วันที่สอง สนามบินสุ วรรณภูมิ -ดูไบ-มอสโคว์ -พระราชวังเครมลิน
ปื นใหญ่ พระเจ้ าซาร์ -ระฆังพระเจ้ าซาร์
01.05 น.
05.00 น.

(-/-/-)

(-/-/D)

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
UNIQUE INTER

09.15 น.
13.45 น.

ค่า

เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกาเนิด
แห่งประวัติศาสตร์รสั เซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้ อยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริม
แม่นา้ มอสโก ชม ปื นใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปื นใหญ่
ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทาด้วยบรอนซ์ และมีลกู กระสุน นา้ หนักลูกละ
ประมาณ 1 ตัน นับว่าเป็ นของสะสมในยุคนัน้ ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81
เมตร ถือเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆ สูง
เกินหอระฆังนี ้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่า
ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุด
ในโลกเพื่อนาไปติดตัง้ บนหอระฆังแต่เนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทาให้ระฆังแตกออก
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ ดิน-ตลาดอิสมายลอฟสกี-้ พิพิธภัณฑ์ อวกาศ
(B/L/D)

VDNH exhibitions
เช้า

กลางวัน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใคร
มามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่ง รถไฟใต้ดินดูสกั ครัง้ เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่
สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทาให้ผคู้ นสามารถเดินทางไป
ไหนมาไหนได้ส ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็ นสิ่ง ก่อสร้างที่ช าวรัสเซี ย
สามารถอวดชาวต่า งชาติใ ห้ เ ห็น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ตลอดจนประวัติศ าสตร์ค วามเป็ น
ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอนั สวยงาม อันเป็ นเสน่หด์ งึ ดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยม
ชม นาท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี ้ ตลาดขายสินค้าพืน้ เมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของ
ที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลกู
ดก) ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของ
ที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่า นสู่พิพิธภัณฑ์อ วกาศ ซึ่ง เป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมีความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.
1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกาลังสนใจในเรื่องของท้องฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทาให้
พวกรัสเซียเเละอเมริกนั ต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศให้ได้ จากนัน้ อิสระให้
ท่านเดินชม VDNH exhibition ซึ่ง เป็ นพืน้ ที่จัดงานในวันสาคัญต่างๆ เช่นเทศกาล
คริสต์มาส ปี ใหม่ และอื่นๆ
UNIQUE INTER

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

Snow Park-จัตรุ ั สแดง-มหาวิหารเซนต์ บาซิ ล-หอนาฬิกาซาวิเออร์
ห้ างสรรพสิ นค้ ากุม- Zaryadye Park
(B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชม นาท่านสู่ เมืองหิมะ

กลางวัน

(Snow Park) ที่สร้างขึน้ จากหิมะทัง้ หมด ที่มีการสร้างประติมากรรมนา้ แข็งเป็ นรูปร่าง
ต่างๆที่สวยงาม มีทงั้ อาคาร, รูปปั้น, และสิ่งต่างๆมากมาย ให้ท่านได้สนุกสนามกับการ
เล่นในเมืองหิมะ รวมถึงการถ่ายรู ปกับ สุนขั พันธุฮ์ สั กี ้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนขั
แสนรูเ้ ป็ นพันธุท์ ่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ ได้
เลีย้ งสุนขั พันธ์นีเ้ พื่อใช้ในการลากเลื่อนบนนา้ แข็ง หรือหิมะ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็ น
วิหารโดมทองที่ใหญ่ท่ีสดุ ในรัสเซีย ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่นา้ มอสโคว์ รอบๆ วิหาร
จะมีภ าพหล่อโลหะเป็ นรู ปนักรบโบราณกับกษัตริยท์ ่ีสวยงามและเหมื อนจริง นาท่าน
เดินทางสู่ จัตุรสั แดง คาว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตรุ สั แดงนีเ้ ป็ น
ลานกว้าง เป็ นเวที ของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซี ย ไม่ว่าจะเป็ นงาน
เฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตรุ สั แดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่
17 ปั จจุบนั ใช้จดั งานในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เช่น วันปี ใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวัน
ระลึกสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรสั แดงนาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหาร
เซนต์บ าซิ ล สร้า งในสมัย พระเจ้า อี วานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็ น แบบรัสเซี ย โบราณ
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่ อเป็ นอนุสรณ์มี ชัยชนะเหนื อพวกตาตาร์ (มองโกล)
อย่างเด็ดขาด ใช้เป็ นห้องสาหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิ กาซาวิ
เออร์ ตัง้ อยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทามาจาก
UNIQUE INTER

ค่า

วันที่ห้า

ทับ ทิ ม หนัก 20 ตัน ซึ่ง พรรคคอมมิ ว นิ สต์น ามาประดับ ไว้ลักษณะคล้า ยหอบิ๊กเบนที่
ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ของเมื อง เป็ น
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จาหน่ายสินค้าอุปโภค เสือ้ ผ้า ของใช้ในครัวเรือน
แบรนด์เนม เครื่องสาอาง นา้ หอม และสินค้าที่ระลึก มีรา้ นค้ามากกว่า 200 ร้าน นาท่าน
เข้าชม Zaryadye Park เป็ นสวนสาธารณะในเมืองภูมิทศั น์ท่ีตงั้ อยู่ติดกับจัตรุ สั แดงใน
มอสโกประเทศรัสเซียในอดีต เป็ นสวนสาธารณะแห่งแรกที่สร้างขึน้ ในมอสโกมานานกว่า
50 ปี
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสูท่ ่ีพกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

มอสโคว์ -เซนต์ ปีเตอร์ เบิร์ก (บินภายใน)- Kronstadt island
โบสถ์ หยดเลือด-เรื อรบออโรร่ า

(B/L/D)

เช้า
 บริการอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ โดยเที่ยวบิน.......
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง ซึ่งเป็ นจุด
ศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ท่ีสุด ได้รบั การขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่องจาก
เป็ นหนึ่งในเมื องที่แสนสวยงาม มี ความเจริ ญทางด้านวัฒ นธรรม เป็ นศูนย์กลางทาง
ตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรนา้ เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปั จจุบนั เมืองนีเ้ ป็ นที่รูจ้ ัก
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็ นเมืองที่สวยงามและรุ ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดัง
ราชินีแห่งยุโรปเหนือ นาท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่างมาจากเมืองเซนต์ปีเตอร์
เบิรก์ เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้ คยใช้เป็ นป้อมปราการในการสูร้ บทางทะเลกับชาวไวกิง้
ภายในเกาะมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวมากมาย อาทิเช่น โบสถ์ สวนสาธารณะเป็ นต้น
กลางวัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด สร้าง
ขึน้ บนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปั ตยกรรมมีลกั ษณะคล้าย
UNIQUE INTER

ค่า

วิหารเซนต์บาซิลที่กรุ งมอสโคว์ นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า เรือรบหลวงออโรร่า เรือรบที่มี
ความสาคัญด้านประวัตศิ าสตร์ของรัสเซียโดยเฉพาะเป็ นสัญลักษณ์ของการปฏิวตั ริ สั เซีย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
 ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

พระราชวังปี เตอร์ ฮอฟ-RT-PCR Test

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังปี

(B/L/D)

เตอร์ฮอฟ ตัง้ อยู่ทางทิศใต้ ของอ่าวฟิ นแลนด์ ซึ่งสร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าปี เตอร์มหาราช
ด้วยสถาปั ตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุแ์ ละสวนนา้ พุอนั ตระการตา
อิสระให้ทา่ นเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านตรวจ RT-PCR Test ตาม

ค่า

เงื่อนไขของสายการบินก่อนจะทาการเดินทางภายใน 72 ชม.(รวมในค่าทัวร์แล้ว)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั
นาท่านสูท่ ่ีพกั  ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

พระราชวังฤดูหนาว-ป้อมปี เตอร์ แอนด์ ปอล-มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
(B/L/-)

เช้า

กลางวัน

17.15 น.

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเข้าชม พระราชวังฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็ นพระราชวังที่มีช่ือเสียงมากสร้างในสมัยของพระนาง
อลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอก
และร็อกโคโคที่สร้างพระราชวังให้เป็ นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ และ
ความรุ ่งโรจน์ของจักรวรรดิรสั เซีย ปั จจุบนั เปิ ดเป็ น พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่
ที่สดุ ของรัสเซียที่เปิ ดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จดั แสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้าน
ชิน้ และเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศอีกด้วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านชม ป้อมปี เตอร์แอนด์ปอล เป็ น
สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็ นอนุสรณ์ชยั ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก
เพื่ อ ใช้ เ ป็ นป้ อ มปราการป้ อ งกั น
ข้า ศึก รุ ก ราน ส่ว นตัว วิ ห ารปี เตอร์
แอนด์ป อล เป็ น ที่ เ ก็ บ พระศพของ
ราชวงศ์โ รมานอฟทุก พระองค์ ใน
อดี ต เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้า งที่ สู ง สุ ด ของ
เมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า
ซึ่งภายในมีการประดับตกแต่งด้วย
ศิลปะบารอกอย่างสวยงามจากนัน้ นาสู่ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้ช่ือว่าเป็ นมหาวิหารที่
สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่ทาการรัฐบาลกรุ งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาด
ใหญ่เป็ นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุ งโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุ ง
ลอนดอน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์
เที่ยวบินที่ EK 174 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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วันที่แปด กรุ งเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
00.25 น.
03.05 น.
12.05 น.

(-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทางบริษัทจะดาเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้ การเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของงลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาการในวันอาทิตย์

วันเดินทาง

ตารางการบิน

ราคา

BKK-DXB EK385 01.05-05.00
DXB-DME EK133 09.15-13.45
28 ธ.ค.64 - 4ม.ค.65 LED-DXB EK174 17.15-00.25
DXB-BKK EK384 03.05-12.05
ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี ไม่ ใช้ เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่ าตั๋วเครื่ องบินได้ จากเจ้ าหน้ าที่

69,900

พักเดีย่ ว

81,900

อัตราค่ าบริการทีร่ วมในรายการทัวร์











ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) Domestic Flight
โรงแรมที่พกั กระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนาเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกาหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าประกันสุ ขภาพ(covid-19)เงื่อนไขตามกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริการทีไ่ ม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการในการทาหนังสื อเดินทางและวีซ่าสาหรับชาวต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวต่ างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ างการเดินทาง อาทิเช่ น ค่ าโทรศัพท์ ค่ าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ
ทัวร์ ค่ ามินิบาร์ ค่ าบริการซักรีด หรื อ ค่ าเกิดความเสี ยหายต่ างๆภายในห้ องพัก เป็ นต้ น
 ค่ าส่ วนเกินของนา้ หนักกระเป๋า สายการบินเอมิเรตส์ อนุญาตให้ โหลดสั มภาระใต้ ท้องเครื่ อง 30 กก./ท่าน
 ค่ าส่ วนเกินของนา้ หนักกระเป๋า เทีย่ วบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสั มภาระใต้ ท้องเครื่ อง 20 กก./ท่าน
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท้ องถิ่น ท่ านละ 5 ยูเอสดอลล่ าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่ าร์ ตลอดทริ ป)
 ค่ า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 ค่ าใช้ จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมื่อถึงไทย(เงื่อนไขตามที่ทางรัฐบาลกาหนด)
โปรดศึกษาเงื่อนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสิ นใจซื้อ
เมื่อท่ านทาการชาระมัดจาแล้ ว ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆทีบ่ ริษัทระบุไว้
เงื่อนไขการจองและการชาระเงิน
1. ชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท หลังจากทาการจองใน 24 ชัว่ โมง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชาระเข้ามาถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทาง และไม่สามารถขอ
เงินคืนได้ (ในกรณี ที่ตอ้ ยื่นวีซ่า และยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กาหนด)
3. สาหรับผูเ้ ดิ นทางที่มีความจาเป็ นต้องซื้ อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ หรื อตัว๋ โดยสารอื่นๆในการเดิ นทางเพื่อมาทาการยื่นวีซ่า
หรื อในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อตัว๋ โดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรื อยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน)
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายครึ่ งหนึ่ งของราคาทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณีผ้ เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
8. กรณีวซี ่ าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และ
ยินดีคืนเงินค่ามัดจาให้ท้งั หมด (ในรณี ที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุ มตั ิวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าบริ การที่เกิดขึ้นจริ ง และท่านสามารถนาวีซ่านี้ ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ์ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3. ตัว๋ เครื่ องบินที่จดั ไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัว๋ แบบหมู่คณะ ซึ่ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี ที่ท่านต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติ ดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอี กครั้ง และการจัดที่นงั่ ของผูเ้ ดิ นทาง เป็ นการจัดการภายใน
ของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
สาหรับที่นงั่ LONG LEG หรื อที่นงั่ บริ เวณทางออกฉุกเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้อง
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจ
ในการให้ที่นงั่ LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและอานวยความสะดวกในยื่นวี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ
5. โรงแรมที่พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่ องจากสภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็นเกื อบทั้งปี และสาหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA
BED ขึ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมื่ อท่านได้มีการชาระเงิ นแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขต่างๆที่ทาง
บริ ษทั ฯได้กาหนดไว้แล้ว
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