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Code: IE04-UKE MON BEL-10TK-NOV-JUN-99-103-MN0918 

10 วัน อันซนี ยเูครน – มอลโดวา – เบลารสุ 

 

 

 

 

 

 

 พฤศจกิายน 2562 – มถินุายน 2563 

เร ิม่ตน้…. 99,900 บาท  

(รวมวซีา่และทปิทกุอยา่งแลว้…พรอ้มเทีย่วบนิภายใน) 

คชีเีนา – เบนเดอร ์– ทรีสัปอล – โอเดสซา – เคยีฟ – เชอรโ์นบลิ – มนิสก ์– เมอร ์– เนสวชิ 
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ราคาทวัร ์99,900 บาท : 8-17 พ.ย. 62 / 4-13 ธ.ค. 62 / 25 ม.ค.- 3 ก.พ. 63/  14-23 ก.พ. 63  

 20-29 ม.ีค. 63 / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 1- 10 พ.ค. 63 / 12-21 ม.ิย. 63 / 3-12 ก.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท : 27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2563 / 12-21 เม.ย. 2563  

 

10 วัน อันซนี ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร 

 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ชคอนิ U (แถว U 14-18) ประตูทางเขา้ที ่9 หรือ 10 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิเตอรก์ชิ แอรไ์ลนส์ (TK) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. ออกเดนิทางสูน่ครอสิตันบูล ประเทศตุรกี โดยเทีย่วบนิ TK 69 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

เพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีีสว่นตัวทุกทีน่ั่ง และสายการบนิฯ มีบรกิาร อาหารค ่าและ

อาหารเชา้ บรกิาร 
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วนัทีส่อง อสิตนับลู – คชีเีนา (ประเทศมอลโดวา) 

 

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอสิตนับูล (IST) ประเทศตรุก ีแวะเปลีย่นเทีย่วบนิสูเ่มอืงคชีเีนา ประเทศมอลโดวา 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ภายในสนามบนิอสิตนับูล ตามอัธยาศยั 

07.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอสิตันบูล สูส่นามบนิคีชเีนา โดยเที่ยวบนิ TK269 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) 

09.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิคชีเีนา ประเทศมอลโดวา น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออรเ์ฮ (Orhei) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองโบราณ

ทีต่ัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคชีเีนา โดยมีแม่น ้าราอุทไหลผ่าน (Raut River) เมืองโบราณ

แห่งนี้เรยีกไดว้่า 

 เป็นศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องมอลโดวา สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิรุ่งเรืองของชนเผ่าทรปิพเิลยีน 

(Trypillian) น าทา่นเทีย่วชมเขตประวัตศิาสตรอ์อรเ์ฮ ซึง่เป็นแหลง่โบราณคดทีีผ่สมผสานทวิทัศน์ธรรมชาติ

ของอารยธรรมยุคกอ่นประวัตศิาสตร ์บรเิวณนี้นี้ประกอบดว้ยซาก ถ ้า อาราม หอ้งอาบน ้าสาธารณะ และป้อม

ปราการ ปัจจุบันกลายเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ขนาดใหญ่ อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมือง

โบราณทีต่ัง้อยู่ภายในเชงิเขาหนิปูน ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมาก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลับสู่เมืองคีชเีนา (Chisinau) น าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตมิอลโดวา (Modova 

National Museum) ซึง่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงคีชีเนา เป็นหนึ่งในพิพธิภัณฑท์ี่ส าคัญที่สุดของประเทศ 

พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้มชีือ่เสยีงจากประวัตศิาสตรท์ีไ่ม่ธรรมดาและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น 

ภายในพพิธิภณัฑไ์ดม้ีการเก็บรักษาสิง่ของทางประวัตศิาสตร ์ศลิปะ กว่า 3,500,000 ชิน้ น าท่านยอ้นรอย

ชมประวัตศิาสตรข์องประเทศมอลโดวาทีแ่สดงในพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับอาคาร

รัฐสภาของมอลโดวา (Parliament) จากนัน้น าท่านสูส่วนสาธารณะสเตฟาน เซล แมร์ (Stefan Cel Mare 

Park) ซ ึง่เคยมีชือ่ว่าสวนสาธารณะพุชกนิ (Pushkin Park) เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุใน

ประเทศ โดยครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 7 เฮกเตอร ์สถานทีน่่าสนใจในสวนสาธารณะแห่งนี้ มีทัง้น ้าพุทีส่วยงาม

และรูปปั้นกวีเพลงคลาสสกิชาวโรมาเนียและชาวมอลโดวาผูม้ีชือ่เสยีง จากนัน้น าท่านสูถ่นนสเตฟานเซล

แมร ์(Stefan Cel Mare Boulevard) อันเป็นถนนทีต่ัง้ของหมู่อาคารสวยงาม และหน่วยงานส าคญัต่างๆของ

มอลโดวา ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งการประสตู ิ(Nativity Cathedral) เป็นมหาวหิารทีส่ าคัญ

ทีส่ดุในศาสนจักรออรโ์ธดอกซม์อลโดวา (Moldovan Orthodox Church) โดยสรา้งขึน้ในปี 1836 ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงคชีเีนา เป็นมหาวหิารในสไตลน์ีโอคลาสสกิ หนึง่ในลักษณะเด่นทีส่ดุของมหาวหิารแห่งนี้คอืแท่น

บูชาสามแท่นที่สวยงาม และหอระฆังดา้นหนา้ของอาสนวิหาร จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูชัย 

(Trimphal Arch) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองหลวงตัง้อยู่ถัดจากมหาวหิารแห่งการประสูต ิ(Nativity 
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Cathedral) โดยสรา้งขึน้ในกลางศตวรรษที ่19 เป็นอนุสรณ์ถงึชยัชนะของรัสเซยีเหนือจักรวรรดอิอตโตมัน 

หนึง่ในจุดเดน่ของประตชูยันี้คอืระฆงัขนาดยักษ์ซึง่อยู่ภายในประตชูยัแห่งนี้ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Jolly Alon Chisinau **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  คชีเีนา – เบนเดอร ์– ทรีสัปอล – โอเดสซา (ประเทศยูเครน - พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเบนเดอร ์(Bender) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชัว่โมง) เป็น

เมืองที่ตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้าดเินสเตอร ์(Dniester) ในแหล่งประวัตศิาสตรข์องมอลโดวา น าท่านเขา้ชมป้อม

ปราการเบนเดอร ์(Bender Fortress) เป็นป้อมปราการสรา้งแบบออตโตมัน ประมาณศตวรรษที ่16 เพื่อ

ป้องกันการรุกรานจากกองทัพรัสเซยีและตุรก ีน าท่านชมความยิง่ใหญ่ของป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ได ้

เวลาน าทา่นเขา้ชมอาราม นูออล นีมท ์(Noul Neamt Monastery) เป็นอารามมอลโดวาออโธดอกซท์ีต่ัง้อยู่

ในเมอืงชติคาเนีย ใกลก้บัเมอืงเบนเดอร ์และทรีัสปอล และยังตัง้อยู่ในพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรข์องบาสซารา

เบีย อารามแห่งนี้ถูกคน้พบในปี 1861 และไดถู้กปิดและเปลีย่นเป็นสถานพยาบาลในปี 1962 ในครัง้ที่

มอลโดวายังเป็นสว่นหนึง่ของสหภาพโซเวยีต และไดท้ าการเปิดอกีครัง้ในปี 1962 น าทา่นชมความสวยงาม

ของอารามแห่งนี้ 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองทรีัสปอล (Tiraspol)  เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศมอลโดวา และเป็นเมือง

หลวงอย่างไม่เป็นทางการของทรานสน์ีสเตรีย ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังตะวันตกของแม่น ้านีสเตอร ์และเป็นเมือง

ศนูยก์ลางภมูภิาคในการผลติอุตสาหกรรมเบา เชน่ เฟอรน์เิจอร,์ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้า และผลติเหลา้องุ่น เมอืงนี้

สรา้งข ึน้เมื่อปี ค.ศ. 1792 ถงึแมว้่าจะมีหลายชนชาตอิาศัยอยู่นานกว่าพันปี และเป็นเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐโซเวียตมอลโดวาในสหภาพโซเวียต จนถงึ ค.ศ. 1940 เมืองนี้ไดถู้กท าลายอย่างหนักระหว่าง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านเที่ยวชมเมืองทรีัสปอล น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เลนนิน (Vladimir 

Lenin Monument) จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียร์ถถัง (Tank Monument) และอนุสาวรียเ์ครื่องบนิ 

(Monument of Aviators) น าทา่นเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงทรีัสปอล ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มืองโอเดสซา 

(Odessa) (ระยะทาง 104 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Milano Hotel Odessa **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีส่ ี ่ โอเดสซา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วชมเมอืงโอเดสซา เมอืงใหญ่อันดบัสามของประเทศยูเครน และเป็นเมืองท่าส าคัญในทะเลด า 

จนไดฉ้ายาว่า "ไขมุ่กแห่งทะเลด า" และ "เมอืงหลวงใต"้ ในชว่งจักรวรรดริัสเซยีและสหภาพโซเวียต เมือง

นี้ตัง้ข ึน้เมื่อ 2,600 ปีในช่วงเป็นอาณานิคมในยุคกรีกโบราณ และยังเป็นหนึ่งในสมรภูมสิ าคัญในช่วง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง น าท่านชมบันไดโพธอมคนิ (Potemkin Steps) อีกหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับ

ความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก โดยบันไดแห่งนี้ถอืว่าเป็นทางเขา้อย่างเป็นทางการส าหรับคนที่

จะเขา้มาในเมืองโอเดสซา  ส าหรับบันไดโพธอมคนิ ไดร้ับการออกแบบโดย F. Boffo โดยบันไดทัง้หมด 

192 ขัน้ สงู 27 เมตร และยาว 136 น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์อง Duke de Richelieu ซึง่เป็นหนึง่ในผู ้

กอ่ตัง้โอเดสซา รวมไปถงึ อาคารเทศบาลเมือง และโบสถ ์จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับโอเดสซาโอเปร่าและ

บัลเลต่เ์ธยีเตอร ์(Odessa Opera and Ballet Theater) อกีหนึง่อาคารทีม่คีวามสวยงาม ซึง่ถกูเปิดครัง้แรก

ในปี 1810 และถูกไฟไหมท้ าลายไปในปี 1873 ต่อมาถูกสรา้งขึน้ใหม่ในในสไตลน์ีโอบาร็อค และเปิดอีก

ครัง้ในปี 1887 ปัจจุบันถอืว่าเป็นอาคารทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าเป็นหนึง่ในอาคารดทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกอีก

ดว้ย  ไดเ้วลาน าทา่นสูท่่าเรือโอเดสซา (Odessa Port) ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ท่าเรือทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในเขต

ทะเลด า  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมสสุานโอเดสซา (Odessa catacombs) ถกูสรา้งขึน้ในเหมอืงแร่เกา่ทีถ่กูทิง้รา้งมานาน ภายใน

มลีกัษณะเป็นอุโมงคใ์ตด้นิคลา้ยๆกบัเขาวงกตทีค่วามซบัซอ้นขนาดใหญ่ ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 สสุาน

ไดถ้กูใชเ้ป็นสถานทีห่ลบซอ่นส าหรับเหลา่ทหาร ปัจจุบันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่มีาก ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว

ทีต่อ้งการส ารวจอุโมงค ์จากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังโวรอนสตอฟ (Vorontsov Palace) เป็น

พระราชวังสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่19 มลีานขนาดใหญ่หนา้พระราชวัง ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้อยู่ในชว่ง

การบูรณะ จงึยังไม่ไดเ้ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชม อย่างไรก็ดนัีกทอ่งเทีย่วสามารถชมความสวยงามของลาน

กวา้งหนา้พระราชวังและเก็บภาพพระราชวังแห่งนี้ได ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูถ่นนคนเดนิ Odessa Passage 

ซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงสตรทีแห่งเมอืงโอเดสซา อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B2_(%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1941)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Milano Hotel Odessa **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

วนัทีห่า้ โอเดสซา – พพิธิภณัฑม์สิไซร ์– กรงุเคยีฟ (พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางสูเ่มอืงโพบุสเก ้(Pobuzke) ซึง่เป็นเมอืงทางทหารของยูเครน (ระยะทาง 250 

ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพสองขา้งทางของประเทศ

ยูเครน เมอืงโพบุสเกเ้ป็นเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของอดตีกองทพัทหารสหภาพโซเวยีตและยังเป็นสถานทีท่าง

ยุทธศาสตรท์างทหารในการยงิมสิไซรข์องกองทพัโซเวยีต      

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑท์างทหารของสหภาพโซเวยีตพรอ้มทัง้ถา่ยรูปกบัรถถงัและจรวดมสิไซรข์นาดใหญ่

หลากหลายชนดิทีม่ีการจัดแสดงและเป็นเสมือนสถานทีร่ าลกึถงึแสนยานุภาพอันยิง่ใหญ่ของกองทัพโซ

เวยีตในอดตีกอ่นทีล่ม่สลายและแตกออกเป็นหลายหลายประเทศ รวมถงึยูเครนในปัจจุบัน อสิระใหท้่านได ้

เก็บภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของอดตีสหภาพโซเวียต ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูก่รุงเคยีฟ (Kiev) 

เมอืงหลวงของยูเครน 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

วนัทีห่ก เคยีฟ – เชอรโ์นบลิ – เคยีฟ – สถานรีถไฟใตด้นิทีล่กึทีส่ดุในโลก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชอรโ์นบลิ (Chernobyl) (ระยะทาง 134 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) น า

ทา่นสมัผัสประสบการณ์การเยอืนเมอืงพรีเพียต ซึง่เป็นเมืองทีร่ัฐบาลยูเครนไดอ้นุญาตใหนั้กท่องเทีย่วเขา้

ไปชมพืน้ที ่ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระเบดิของเตาปฏกิรณ์นวิเคลยีรเ์มื่อวันที ่26 เมษายน 1986 (กว่า 30 

ปีทีผ่่านมา) น าทา่นเทีย่วชมเมอืงพรเีพยีตหรือเมืองรา้งแห่งเชอรโ์นบลิ เมื่อครัง้เครื่องปฏกิรณ์หมายเลข 4 

แห่งโรงไฟฟ้านวิเคลยีรเ์ชอรโ์นบลิเกดิการระเบดิข ึน้ เมืองพรีเพียต ซึง่อยู่ห่างจากเมืองเคยีฟ อันเป็นเมือง
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หลวงของยูเครนประมาณ 60 ไมล ์และตัง้อยู่ใกลก้ับโรงไฟฟ้าแห่งนี้มากที่สุดก็ไดก้ลายเป็นเมืองรา้ง

นับตัง้แตนั่น้เป็นตน้มา ทัง้นี้นติยสารฟอรบ์สซ์ ึง่เป็นนติยสารเกีย่วกับธุรกจิและการเงนิของสหรัฐอเมรกิาได ้

ระบุว่า เชอรโ์นบลิคอืสถานทีพ่เิศษหนึง่เดยีวในโลก ทีจ่ะเปลีย่นวถิคีวามคดิของผูท้ีไ่ปเยือนไปตลอดกาล 

ซึง่ในปีแรกของการท่องเทีย่วเชอรโ์นบลินัน้มียอดของนักท่องเทีย่วกว่าหมื่นคนทีไ่ปเยือนเลยทเีดียว ได ้

เวลาน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงเคยีฟ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Chenobyl Cafeteria) 

บ่าย น าทา่นเทีย่วชมสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทีล่กึทีส่ดุในโลก น่ันคอื สถานีรถไฟใตด้นิอารเ์ซนัลนา (Arsenalna)  ที่

มแีม่น ้าและหนองน ้าเป็นอุปสรรคในเสน้ทางการแลน่ของรถไฟใตด้นิสาย Sviatoshynsko-Brovarska ท าให ้

ทีน่ี่กลายเป็นสถานีรถไฟใตด้นิทีล่กึทีส่ดุในโลก   สถานีอารเ์ซนัลนา สรา้งอยู่ใตพ้ื้นดนิไปกว่า 105.5 เมตร 

ถา้ลองน าความลกึมาวางใหเ้ป็นแนวนอนก็จะมคีวามยาวเทา่กบัรูปปั้นของอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพเลยทเีดยีว 

และในสว่นของหอ้งสถานี จุดขายตัว๋และทางเดนิยังมคีวามลกึประมาณ 12 เมตรอกีดว้ย จงึไม่น่าแปลกใจที่

สถานีจะมีความลกึทีส่ดุในโลก ดังนั้นผูโ้ดยสารทีต่อ้งการมาเสน้ทางนี้ จะตอ้งใชบ้ันไดเลือ่นสองรอบ ใน

ระยะทางทีเ่หมอืนไม่มทีีส่ ิน้สดุสกัท ีซึง่จะใชเ้วลาในการเดนิทางกว่าจะถงึทีข่ ึน้รถไฟทัง้หมด 5 นาท ี 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่จ็ด กรงุเคยีฟ – บนิสูก่รงุมนิสก ์(ประเทศเบรารสุ – พกัคา้ง 2 คนื) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 น าท่านเทีย่วชมเมืองเคยีฟ (Kiev) เมืองใหญ่สดุของประเทศยูเครน อยู่ทางภาคกลางรมิแม่น ้านีเปอร ์น า

ท่านเขา้ชมอารามแห่งหมู่ถ ้า (Monastery of the Cave) เป็นโบสถส์ าคัญในนกิายยูเครนออรโ์ธดอกซ ์

จัดเป็น 1 ใน 7 สถานทีใ่นยูเครนทีอ่งคก์ร UNESCO ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1990 ใหเ้ป็นเจ็ดส ิง่

มหัศจรรยข์องยูเครน สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1051 ตัง้อยู่บนเนื้อทีก่ว่า 75 เอเคอร ์รมิฝ่ังแม่น ้านีเปอร ์ชัน้บน

ของอารามประกอบดว้ยหอระฆงั (Bell Tower) ในสถาปัตยกรรมยูเครนเนียน สงู 76 เมตร น าท่านชมความ

สวยงามของอาราม พรอ้มเก็บภาพตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่าแห่งเมือง

เคยีฟ (Kiev opera house) ซึง่เป็นโรงละครเก่าแก่ สรา้งในสมัยสหภาพโซเวียต จากนัน้น าท่านชมงดงาม

ดา้นสถาปัตยกรรมของโบสถ ์เซนตไ์มเคลิ โดมทองค า (St.Michael’s Golden-Domed) และ มหาวหิาร

เซนตโ์ซเฟีย (St. Sophia Cathedral) โบสถเ์ซนตไ์มเคลิสรา้งในยุคกลางสมัยกษัตรยิ์ Sviatopolk II 

https://travel.thaiza.com/travel-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99/38-1/
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Iziaslavich ทีป่กครองดนิแดน Kievan Rus ในปี 1050-1113 ดนิแดนแห่งนี้เป็นรัฐอสิระ มีอาณาเขตอยู่ใน

ประเทศยูเครนปัจจุบัน รูปแบบการก่อสรา้งเป็นศลิปะแบบยูเครนเนียน บาร็อก ดา้นในตกแต่งแบบไบแซน

ไทน์ มีลักษณะเหมือนโบสถห์ลายแห่งในรัสเซียและตุรกี ส าหรับมหาวหิารเซนต์โซเฟียไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก มหาวหิารนี้สรา้งขึน้ในสมัยของกษัตรยิ ์Yaroslav I the Wise ที่

ครองดนิแดน Kievan Rus เร ิม่ก่อสรา้งเมื่อปี 1037 มีรูปแบบการสรา้งเหมือนโบสถเ์ซ็นตโ์ซเฟียในนครอสิ

ตนับูล ประเทศตรุก ีมหีลงัคาเป็นโดมจ านวนมากถงึ 13 โดม ดา้นในตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งโมเสกหลากสแีละ

ภาพเขยีนสเีฟรสโก เดมิมหาวหิารแห่งนี้เป็นทีฝั่งพระศพของกษัตรยิท์ีค่รองดนิแดน Kievan Rus อสิระให ้

ท่านไดช้มความสวยงามของมหาวหิารทัง้ 2 แห่ง ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพพิธิภัณฑส์งครามโลกครัง้ที ่2 

(World War II Museum) น าทา่นชมอาวุธยุทโธปกรณ์ตา่งๆทีป่ลดประจ าการจากสมัยสงครามโลกครัง้ทีน่า

ซเียอรมันบุกเขา้กรุงเคยีฟ ซึง่ภายหลงัจากสงครามสงบแลว้ไดเ้ก็บรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อไวเ้ตอืนใจชนรุ่น

หลังใหร้ะลกึถงึเหล่าวีรชนผูก้ลา้หาญ น าท่านชมแบล็คทวิลปิ หรือเฮลคิอปเตอร์ที่ล าเลียงร่างทหารที่

เสยีชวีติพันชวีติจากสงคราม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์มบัตแิห่งชาตยิูเครน (Museum of the Historical Treasures) เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

จัดเก็บรักษา และจัดแสดงสมบัตมิีค่าต่างๆ ของประเทศยูเครน ไม่ว่าจะเป็น อัญมณี เครื่องประดับ เครื่อง

ทอง เครื่องเพชรพลอยโบราณ และภาพวาด และยังมีสมบัตทิี่มีชือ่เสยีงมากที่สุดไดแ้ก่ เครื่องประดับ

ทองค าทีง่ดงามของชาวไซเธียน Scytian ซึง่ปัจจุบันไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดก

โลกอกีดว้ย น าท่านชมความสวยงามของสมบัตทิีจ่ัดเก็บภายในพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่

จัตุรัสอสิรภาพ  (Independence Square) และ จัตุรัสถนน Khreschatyk เป็นศูนยร์วมรา้นอาหาร โรงแรม 

และส านักงานธุรกจิตา่งๆ ในชว่งวันหยุดสดุสปัดาหจ์ะปิดการจราจรบรเิวณจัตุรัสทัง้สองเพื่อใหป้ระชาชนได ้

ออกมาเดนิเล่นท าก ิจกรรมกลางแจง้ หรือน าสนิคา้ที่ระลกึมาขายใหนั้กท่องเที่ยว จากนั้นน าท่านสู่

ย่าน Andriyivskyy Descent เป็นเนนิเขาทีอ่ยู่ใกลเ้ขตเมอืงเกา่ของเคยีฟชือ่ Podil ในเขตนี้ไดร้ับการยกย่อง

จากนักทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นย่านมงมารต์ของเมอืงเคยีฟ (Montmartre of Kiev) เหมอืนกบัมงมารต์ในกรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศส ทีเ่ป็นศนูยร์วมของศลิปะจัดแสดงกลางแจง้ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ตามอัธยาศยั  

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเคยีฟ 

 อสิระอาหารค า่ภายในสนามบนิตามอัธยาศยั โดยทางทวัรจ์ัดคา่อาหารใหท้า่นละ 25 ยูโร 

19.40 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเคยีฟ สู ่สนามบนิมนิสก ์ประเทศเบรารุส 

21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิมนิสก ์ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มประทบัตราวซีา่ on 

arrival 
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 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Minsk Belarus **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

วนัทีแ่ปด มนิสก ์– เมอร ์– เนสวชิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมยีร ์(Mir) อดตีเป็นหมู่บา้นทีถ่กูสรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ. 1569 ซึง่

ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามทางวัฒนธรรมไดอ้ย่างดเียี่ยม น าท่านเขา้ชมปราสาทเมียร ์(Mir Castle) สรา้ง

ขึน้ในสมัยศตวรรษที ่15 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ แลว้เสร็จราวตน้ศตวรรษที ่16 โดย ดยุค อลินิชิ 

โดยในปี ค.ศ.1568 ปราสาทเมยีรแ์ห่งนี้ไดถ้กูเปลีย่นเป็นของมโิกลาจ ครสิตอฟ แห่งออรแ์ฟน ราดซวิลิ ผูท้ี่

ไดแ้ตง่เตมิปราสาทเมยีรใ์หม้รีูปลกัษณ์ในศลิปะแบบเรอเนซองสจ์วบจนปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้ยังไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเนสวชิ (Nesvizh) น าทา่นไปเขา้ชมปราสาทเนสวชิ (Nesvizh Castle) เป็นปราสาทที่

โดง่ดงัและเป็นปราสาททีส่วยงามของประเทศยูเครน ปราสาทแห่งนี้เดมิสรา้งข ึน้ในศลิปะแบบเรเนอซองส ์

บาโรค ตัง้แต่ปี 1582 เพื่อใชเ้ป็นทีป่ระทับของราชวงศร์าดซวิลิล ์และเป็นปราสาททีไ่ดร้ับการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1994 โดยปราสาทแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรม

แบบบาโรคชิน้แรกแห่งดนิแดนยุโรปตะวันออก น าท่านเขา้ชมความสวยงามของอาคารและหอ้งต่างๆของ

ปราสาทแห่งนี้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มืองมนิสก ์(Minsk) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีส่ดุใน

ประเทศเบลารุส ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้ าสวิสลาช (Svislach) และแม่น ้ าเนียมีฮา(Niamiha) ที่ความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 280.4 เมตร น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของจัตุรัสแห่งชัยชนะ (Victory Square) อีกหนึ่ง

อนุสาวรยีห์ลกั หรอืทีรู่จ้ักกนัในนามของอนุสาวรยีแ์ห่งความรักชาต ิถกูสรา้งข ึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึเกยีรตขิองชยั

ชนะแห่งสงครามในชว่งปีปี 1941-1945 โดยอนุสาวรียถ์ูกสรา้งขึน้ในรูปแบบของเสาหนิทีม่ีรูปทรงปรซิมึ ม ี

ความ40 เมตร อนุสาวรยีถ์กูเปิดในปี 1954 น าทา่นชมจัตรุัสอสิรภาพ (Independence Square) เป็นจัตุรัสที่

มีชือ่เสยีงและไดร้ับการยอมรับว่าเป็นหนึง่ในจัตุรัสทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป โดยบรเิวณรอบๆจัตุรัสจะเป็นทีต่ัง้

ของหา้งชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ รา้นกาแฟ  รา้นเสือ้ผา้ โรงภาพยนตร ์และอื่นๆอีกเป็นจ านวนมาก จัตุรัส

แห่งนี้สรา้งข ึน้เพื่อร าลกึถงึการเป็นอิสรภาพและการแยกออกจากสหภาพโซเวียต ไดเ้วลาน าท่านชม

ครสิตจักรสแีดง (Red church) หรือ ครสิตจักรแห่งเซ็นตไ์ซม่อนและเฮเลนา (Church of Saints Simon 

and Helena) เป็นครสิตจักรนกิายโรมันคาทอลกิ ทีถู่กสรา้งข ึน้ในชว่งระหว่างปี 1905-1910 โดย Edward 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AE%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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Woynillowicz ปัจจุบันเป็นศนูยก์ลางทีส่ าคญัทางศาสนาวัฒนธรรมและสงัคมแห่งหนึง่ของเบลารุส จากนัน้

น าท่านสู่ย่านเนซาวซิมิอสตี ้อเวนิว (Nezavisimosty Avenue) อีกหนึ่งอเวนิวที่เป็นทางสัญจรหลักที่

สามารถขา้มจากทศิตะวันตกเฉียงใตไ้ปภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมนิสก ์อีกทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของ

พพิธิภณัฑ ์ศนูยก์ารคา้ หอ้งสมุดแห่งชาต ิธนาคารแห่งชาต ิและอืน่ๆอกีจ านวนมาก  

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hotel Minsk Belarus **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีเ่กา้ มนิสก ์– อสิตนับลู 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นชมอนุสาวรียเ์กาะแห่งน ้าตา (Island of tears) อีกหนึง่อนุสาวรียท์ีม่ีความงดงามแห่งหนึง่ของกรุง

มนิสก ์ตัง้อยู่ในพืน้ทีข่องเมืองเก่า (Troitskoe predmestie) โดยอนุสาวรียถ์ูกเปิดขึน้ในชว่งเดอืนสงิหาคม 

ปี 1996 สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึเหล่าทหารที่เสยีชวีติในสงครามอัฟกานิสถาน นอกจากนี้แลว้ภายในของ

อนุสาวรียย์ังมี ชือ่ของทหาร 771 คนทีเ่สยีชวีติในอัฟกานิสถาน น าท่านชมย่านเมืองเก่าของกรุงมนิสก ์

(Troetskoe Predmestie) อีกหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีถ่อืว่าเป็นสว่นส าคัญของประวัตศิาสตรท์ีเ่หลอืรอด

หลัง จากการถูกท าลายในช่วงสงครามเมื่อปี 1941-1945 ปัจจุบันย่านเมืองเก่าแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามทีส่ดุของกรุงมนิสก ์ความเก่าแก่ของเหล่าอาคารบา้นเรือน ที ่สรา้งข ึน้ในสไตล ์

Soviet-Bloc รวมไปถงึเหล่ารา้นคา้ คาเฟ่ และอื่นๆอีกจ านวนมาก น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง 

(Minsk City Hall) อกีหนึง่จุดทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมมากแห่งหนึง่ของกรุงมนิสก ์ถูกสรา้งขึน้ใหม่แทน

อาคารหลงัเกา่ ในปี 2003 โดยอาคารหลงัเกา่นัน้สรา้งขึน้ในปี 1582 จนกระทัง่ปี 1851 อาคารไดถู้กท าลาย

ลงในชว่งของสงคราม ปัจจุบันซติีฮ้อลลแ์ห่งนี้เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของกรุงมนิสก ์ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บ่าย น าทา่นเขา้ชมมหาวหิารแห่งพระวญิญาณบรสิทุธิ ์( Holy Spirit Cathedral) อีกหนึง่ครสิตจักรเก่าแก่ที่

สรา้งข ึน้ในแบบครสิตจักรเบลารุสดัง้เดมิ (Belarusian Orthodox Church) สรา้งขึน้ในชว่งปี 1633-

1642 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ในเริม่แรกถกูใชเ้ป็นทีอ่ยู่ของนางชคีาทอลกิ และในปี 1870 

ไดก้ลายมาเป็นมหา วหิารแห่งพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ซ ึง่ยังคงรูปแบบเดมิของอาคารเอาไวจ้นถงึปัจจุบัน  

14.00 น. น าทา่นเดนิทางสสูนามบนิมนิสก ์เพือ่เชคอนิ 
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16.45 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมนิสก ์ สู ่ สนามบนิอสิตนับูล โดยเทีย่วบนิที ่ TK284 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

2.45 ชม.) 

  บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผ่อน บนเครือ่งบนิ 

19.30 น.  เดนิทางมาถงึกรุงอสิตันบูล แวะเปลีย่นเครื่อง อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายใน

สนามบนิ 

20.55 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TK 64 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.15 ชัว่โมง)  

  สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 2 รอบ คอื อาหารค า่ และ อาหารเชา้ 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร 

10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วัน อันซนี ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 

ราคาทวัร ์99,900 บาท : 8-17 พ.ย. 62 / 4-13 ธ.ค. 62 / 25 ม.ค.- 3 ก.พ. 63/  14-23 ก.พ. 63  

 20-29 ม.ีค. 63 / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 1- 10 พ.ค. 63 / 12-21 ม.ิย. 63 / 3-12 ก.ค. 63 

ราคาทวัร ์103,900 บาท : 27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2563 / 12-21 เม.ย. 2563  

 

อัตราคา่บรกิาร  (บาท)  ต.ค.2562 – ม.ีค. 

2563 

ปีใหม่ / สงกรานต ์2563 

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 99,900 103,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 10,000 10,000 

เด็กต า่กวา่ 2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 95,900 99,900 

                 2    (              2     ) 39,900 39,900 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ  85,000 – 110,000 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

 (   เอา    เครือ่งบนิหักออก BKK- IST-KIV//MSQ-IST-BKK) 24,000 28,000 

กรณีมวีซีา่เชงเกน้ (สามารถเขา้ มอลโดวาไดป้ระเทศเดยีว ) หักคนื

วซีา่ 

1,700 1,700 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่27 กรกฎาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกว่า 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได  ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก., กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 

7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิTK/ PS (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไม่เกนิ 20 ก.ก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามัน, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอุบัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 

 คา่ภาษีในประเทศ 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหว่างน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที,่ คา่วซีา่ 3 ประเทศ 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท-์แฟกซ,์ เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น (หากไม่ไดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มัดจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้่าย 85-100% ของคา่ทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้่าย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไม่ว่าคา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพ ิม่ทา่น

ละ 3,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อุบัตเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรียกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมือง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยันว่าทวัรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืข ึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัข ึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืข ึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าข ึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซ ึง่ข ึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมีค่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซ ึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททวัรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดงันัน้ทา่นจงึไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 
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 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดงันัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่แบบออนไลน ์

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้่าตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททวัรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 แผ่น (แสกนส)ี 

2. รูปถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพืน้สขีาว (อย่าถา่ยเอง เพราะพืน้เป็นสเีทา ใชไ้ม่ได)้ 

หา้มสวมแวน่สายตา (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน...สถานฑตูมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทีเ่คยได)้  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบรบิรูณ:์ (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้  

- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถา่ยส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

 

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กว่า 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรบัสมุดและส าเนา 7 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 

หมายเหต ุ : หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมุดบัญช ี

 

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงันี้ 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุม่เกนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์่าเป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 
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กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
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การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


