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07 – 14 ก.พ. 63 13 – 20 มี.ค. 63 10 – 17 เม.ย. 63 01 – 08 พ.ค. 63 
12 – 19 มิ.ย. 63 24 – 31 ก.ค. 63 07 – 14 ส.ค. 63 18 – 25 ก.ย. 63 

 

วนัแรก (1):  กรงุเทพฯ – เคียฟ 
วนัท่ีสอง (2):  เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถเ์ซนตไ์มเคิล – ทานดินเนอรพ์ร้อมชมการแสดงดนตรี  
วนัท่ีสาม (3):  เคียฟ – ถ า้พอรจ์เชตกา ลาฟร่า – พิพิธภณัฑ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 – บินภายในสู่เชอร์
นิฟทซี์ 
วนัท่ีส่ี (4):  เชอรนิ์ฟทซี์ – ปราสาทเชอรนิ์คารมี์เน็ต – เชอรนิ์ฟทซี์  
วนัท่ีห้า (5):  เชอรนิ์ฟทซี์ – มหาวิทยาลยัแห่งชาติ เชอรนิ์ฟทซี์ – ลวิฟ  
วนัท่ีหก (6):  ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส ์– มหาวิหารเซนตย์รูา – จตัรุสัไรน็อค – ลวิฟ   
วนัท่ีเจด็ (7):  ลวิฟ – เคียฟ – กรงุเทพฯ     
วนัท่ีแปด (8):  กรงุเทพฯ 

 
 

  

เจาะลึกประเทศยเูครน เท่ียวกรงุเคียฟ (Kyiv) 
เมืองมรดกโลกท่ีทรงคณุค่าทางประวติัศาสตร์

และวฒันธรรม โดยสายการบิน Ukraine 
International Airlines (PS) ตรงสู่กรงุเคียฟ โดย 

Boeing 777 แบบ Full Service !!! 
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว มาตรฐานยโุรป – ทาน

อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียน (จีน) 

อนัซีน ยเูครน 8 วนั 
ดินแดนอดีตม่านเหลก็ของสหภาพโซเวียต 
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75,800.- 
(ค่ามดัจ าท่านละ 30,000.-) 

23 – 30 ต.ค. 63 13 – 20 พ.ย. 63 04 – 11 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 

 
 
 

วนัแรก  (1): กรงุเทพฯ – เคียฟ 
 

08.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิยูเครน อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน์ 
(PS) ประตู 8 แถว R เจา้หน้าที่บรษิทัฯให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก โปรดสงัเกต
ป้ายบไีลน์ทวัร ์

11.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเคียฟ (Kyiv) โดยเทีย่วบนิที ่PS 272 
18.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Borispol International Airport กรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน 
  หลงัผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางสู่ ภตัตาคาร 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม President Hotel Kyiv หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสอง (2): เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถเ์ซนต์ไมเคิล – ทานดินเนอรพ์ร้อมชมการแสดง
ดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความงามของกรุงเคยีฟ เมอืงหลวงของประเทศยูเครน ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 482 
โดยชนเผ่าสลาฟ และยงัเป็น 1 ใน 5 เมอืงทีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าสวยทีสุ่ดในยุโรป ดว้ยความลง
ตวัของผงัเมอืง ตัง้อยู่รมิฝ ัง่ของแม่น ้าดนีปเปอร ์Dipro ท าใหม้องเหน็ทศันียภาพสวยงาม 360 
องศา 
น าท่านเดนิชมย่านใจกลางเมอืง ถนนเครเชียติก (Khreshatyk Street) ถนนสายหลกัของ
เมอืง จดุศูนยร์วมของวยัรุน่ในกรุงเคยีฟและเป็นบรเิวณทีต่ ัง้สถานทีร่าชการทีส่ าคญั ในวนัหยดุ
เสาร-์อาทติย ์จะมกีารปิดการจราจรในบรเิวณนี้ เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดนิและทีร่วบรวมศลิปิน
หลากหลายแขนงของกรงุเคยีฟ  
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ผ่านชมโอเปร่าเฮาส ์(Opera House) โรงละครเก่าแก่และมชีื่อเสยีงมากในยเูครนตกแต่งใน
สไตล์บารอ็ก อิตาเลยีนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกมา้ที่
แมเ้สยีงกระซบิจากเวทกีส็ามารถไดย้นิไปทัว่ทัง้บรเิวณ
ปจัจบุนัมตีารางการแสดงดนตรโีอเปรา่ บลัเล่ต ์ทุกวนั 
ผ่านชมอนุสาวรีย์ โกลเ ด้นเกต (Golden Gate 
Monument) ประตูเมอืงเก่าทีเ่จา้ชายยาโรสลาฟ สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกนั
ตัวเมอืงเคียฟตอนบน ปจัจุบนัถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่
พกัผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงในปจัจบุนั 
ผา่นชมโบสถโ์ซเฟีย (Sophia Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1037 โดย
กษตัรยิย์าโรสลาฟ  
ผ่านชมโบสถเ์ซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองค า เป็นที่
ประกอบพธิทีางศาสนาครสิตน์ิกายยเูครนเนียนออรโ์ธด็
อกซ์ อยู่รมิแม่น ้านีเปอร ์สรา้งในยุคกลางสมยักษัตรยิ์ 
Sviatopolk II Lziaslavich ที่ปกครองดินแดน Kievan 
Rus 
ผ่านชมโบสถเ์ซนต์แอนดริว ที่เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ราสเตรลี่ ตวัโบสถ์ท าเป็นรูปโดม ศิลปะแบบบารอก รายล้อมด้วย
หอคอยสงูสีด่า้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านถนนคนเดิน Andryivsky Uzviz อสิระใหท้่านได้ชอ้ปป้ิงย่านการค้าที่

เก่าแก่ใจกลางเมอืงในยุคกลาง ท่านจะได้เลอืกซือ้สนิค้า
พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึจากยเูครน จ าพวกไมแ้กะสลกั, ผา้
คลุมไหล่ปกัด้วยมือ, ผ้าพันคอ, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ไข่
ฟาแยรเ์ชและอื่นๆ 

 อสิระชอ้ปป้ิงใน ห้างซุม (Tsum Mall)   
ค ่า รับประทานอาหารค ่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  สัมผัส

รสชาตขิองไวน์และวอดกา้ของยเูครน พรอ้มดนตรพีืน้เมอืงขบักล่อม 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม President , Kyiv หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม (3): เคียฟ – ถ า้พอรจ์เชตกา ลาฟร่า – พิพิธภณัฑส์งครามโลกครัง้ท่ี 2 – บินภายใน เชอร์
นิฟทซี์ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ  า้พอรจ์เชตกา ลาฟร่า (Monastery of The 
Cave / Pecherska Lavra ) 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก ให้เป็นเจด็สิง่มหศัจรรยข์องยูเครน อารามแห่งหมู่ถ ้าตัง้อยู่บนเชงิเขาที่มถี ้ารอบๆ
ภูเขา เนื้อที่กว้างขวางถงึ 75 เอเคอร ์รมิฝ ัง่แม่น ้าดนีปเปอร ์เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิต์
นิกายอสีเตริน์ออรโ์ธดอ็กซ์ ตะวนัออกในยุโรปตะวนัออก นับตัง้แต่มกีารก่อตัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
651 โดยนักบวชแอนโทนี่  นักบวชผู้ต้องการความสงบ เลือกถ ้าที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ 
(Berestov) เป็นอารามระดบัสูงส าหรบันักบวชของนิกายอสีเตริน์ออรโ์ธดอ็กซ ์ท าใหใ้นยุคนัน้
มนีักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลัง่ไหลเขา้มาปฏบิตัิและสรา้งอารามตามหมู่ถ ้ามากกว่า 200 
แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มนีักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวนัออก จุดเริม่ต้นของ
ศตวรรษที่ 11 ในช่วงรชัสมยัของเจ้าชายสเวยีโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตัง้มอสโก มคีวามศรทัธาใน
ครสิตจกัรจงึรวบรวมทรพัยส์นิส่วนพระองคใ์นการสรา้งมหาวหิารอารามหลวง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑส์งครามโลกครัง้ท่ี 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทีป่ลดประจ าการจาก

สมยัสงครามโลกครัง้ที่นาซีเยอรมนับุกเขา้กรุงเคยีฟ ซึ่งภายหลงัจากสงครามสงบแล้วไดเ้กบ็
รวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไวเ้ตอืนใจชนรุ่นหลงัใหร้ะลกึถงึเหล่าวรีชนผูก้ลา้หาญ ชมแบลก็ทวิลปิ
เป็นเฮลคิอปเตอร์ที่ล าเลยีงร่างทหารที่เสยีชวีติพนั
ชวีติจากสงคราม   

 อิสระช้อปป้ิงที่ ห้าง Ocean Plaza Mall เป็นช้อป
ป้ิงมอลล์ที่ใหญ่เป็นอันดบัสองของกรุงเคียฟ ที่มี
ร้านค้ากว่า 400 ร้าน อาทิ Adidas, Timberland, 
Clarks, Levi’s, Deisel, Superdry, Crocs, New 
Balance, Nike, Michael Kors เป็นตน้ 

17.30 น. รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
18.30 น. เดนิทางสู่สนามบนิ 
20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเชอรน์ิฟทซ์ี ่โดยเทีย่วบนิ PS 41 
21.40 น. เดนิทางถงึ เมืองเชอรนิ์ฟทซ่ี์ (Chernivtsi) เป็นเมอืงเก่าแก่อายกุว่า 600 ปี อดตีหวัเมอืงของ

จงัหวดับูโควน่ีา ศูนยก์ลางของชวีติดนตรขีองเมอืงที่นี่ในปี 1876 – 1877 เมอืงศูนยร์วมดารา
นบัรอ้ยในยคุโซเวยีตเก่าและยคุปจัจบุนั เมอืงทีม่มีหาวทิยาลยัแห่งชาตทิีส่วยงามและเก่าแก่จน
ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ชุมชนเก่าของชาวอาร์มาเนีย ซึ่งเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์อย่าง
ยาวนาน  

เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี  (4): เชอรนิ์ฟทซี์ – ป้อมปราการโคทิน - ป้อมปราการคาเมียเน็ตส ์– เชอรนิ์ฟทซี์  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ป้อมปราการโคทิน (Khotyn Fortress) ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้า Dniester สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1325 โดยเจา้ชายวลาดเิมยีร ์สเวยีโตสลาวชิ (Kievan Rus’) และในปี 2000 ป้อม
ฯแห่งน้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีอ่นุรกัษ์มรดกศลิปสถาปตัยกรรมยเูครนแห่งชาตแิละ
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องยเูครน 
น าท่านชม ป้อมปราการคาเมียเนตส์ (Kamenets Old Fortress Castle) ตัง้อยู่ที่เมอืงคา
เมียเนตส์ (Kamenets)ป้อมปราการอันโด่งดังน้ี สร้างขึ้นในราวต้นศตวรรษที่ 14 สมัย
อาณาจกัรออตโตมนั เพื่อเป็นปราการป้องกันการ
รุกรานจากชาวตุรกี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
แลนด์มาร์คของเมอืงและยงัเป็นสถานที่ส าคญัของ
ยูเครนที่ได้รบัการขึน้ทะเบยีนให้เป็นสถาปตัยกรรม
ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งชาต ิ

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง   
บ่าย  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ก ลับ สู่  เ มือ ง เชอร์ นิ ฟท์ ซี  
(Chernivtsi)  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม  หรือเทียบเท่า 

   
วนัท่ีห้า  (5): เชอรนิ์ฟทซี์ – มหาวิทยาลยัแห่งชาติ เชอรนิ์ฟทซี์ – ลวิฟ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิชม เมืองเชอรนิ์ฟทซ่ี์ เมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดในยเูครน ชมจตุัรสักลางเมอืงทีม่ศีาลากลาง
สไตลน์ีโอคลาสสคิสนี ้าเงนิ ในช่วงศตวรรษที ่17 มกีารสรา้งหอคอยให้เป็นศูนยก์ลางของชวีติ
คนดนตร ีมกีารจดัแสดงคอนเสริ์ตใหญ่ๆ จตุัรสัตุรกี โรงละครและมหาวหิาร ชมอดตีอาคาร
เทศบาลเมอืงปจัจุบนัเป็นมหาวทิยาลยั ชมย่านที่อยู่อาศยัของชุมชนชาวยวิ อาร์เมเนียและ
เยอรมนั  
น าท่านชม มหาวิทยาลยัแห่งเชอรนิ์ฟท์ซี ๖ ที่งดงามยิง่จนได้รบัการเลอืกให้เป็น 1 ใน 7 
มรดกโลกในยูเครน ชมความงามและอลงัการของมหาวทิยาลยัแห่งชาตนิี้ ซึ่งในอดตีเคยเป็น
มหาวิทยาลัยของพระมหากษัตริย์ออสโตร - ฮังการี พระราชวงศ์และชนชัน้สูงเท่านั ้น 
มหาวทิยาลยัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1775 โดย
ราชวงศ์ฮบัส์บูรก์ที่เปิดสอนหลกัสูตรการเมอืงการ
ปกครอง การบรหิารส่วนทอ้งถิน่โดยการเรยีนการ
สอนเป็นภาษาเยอรมัน ปจัจุบันเปิดสอนให้คน
ทั ว่ ไ ป  แ ต่ มห าวิท ย าลัย แห่ ง นี้ ย ัง ค ง ไ ว้ ซึ่ ง
ประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานและส าคญั 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลวิฟ (Lviv) เมอืงทีย่เูนสโก้ไดย้กย่องใหเ้ป็นพพิธิภณัฑเ์ปิดของโลกใน

ปี 1998 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหก  (6): ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส ์– มหาวิหารเซนตย์รูา – จตัรุสัไรน็อค – ลวิฟ   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองลวิฟ (Little Vienna) เป็นเมอืงที่อยู่ในชยัภูมทิี่
ส าคญัของการควบคุมเสน้ทางเทอืกเขาคารเ์ธยีนลวฟี จงึกล่าวได้
ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ความ
หลากหลายแห่งศิลปวฒันธรรมและภาษาในด้านสถาปตัยกรรม
อย่างอาคารเรเนสซ์องคอ์นิคาเลยีนในศตวรรษที ่16 ตัง้เคยีงคู่กบั
โบสถแ์บบโกธคิกบัโรงแรมรอ็คโคโค 
น าท่านผ่านชม โอเปร่าเฮาส ์(Opera House) มหาวหิารเซนต์ยู
รา  (St. Yura Cathedral) มหาวิทยาลัยแห่ง เมืองลวิฟ  (Lviv 
University) พระราชวงั Pototskikn  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านชม จตัุรสัไรน็อค (Rynok Square) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชัน้น าของลวฟี ศูนยก์ลาง

ของวถิชีวีติ เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ชมจตัุรสัมารเ์กต็ (Market Square) ทีม่ศีาลาว่า
การเมอืง ลวฟี รอบๆอาคาคคฤหาสน์ทีอ่อกแบบโดยสถาปนิกชาวเวยีนนา  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็ (7): ลวิฟ – บินภายในสู่ เคียฟ - กรงุเทพฯ   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชมพิพิธภณัฑเ์ปิด Shevshenkovskiy Guy ตัง้อยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมอืงลวฟี เป็นสถานที่
ใชพ้กัผ่อนหยอ่นใจ ภายในพพิธิภณัฑเ์ปิดแห่งนี้แบ่งออกเป็น 6 หมูบ่า้นจากแควน้ต่างๆ 

  แวะถ่ายรปูกบั มหาวิหารเซนตเ์อลิซาเบทา (St. Elezabeta Cathedral)  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
16.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเคียฟ โดยเทีย่วบนิ PS 036 
17.55 น. เดนิทางถงึ กรงุเคียฟ  เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
19.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ PS 271  
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วนัท่ีแปด (8): กรงุเทพฯ 
 

09.45 น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
---------------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการทวัร ์อนัซีน ยเูครน 8 วนั (PS) 
 

 

อตัราน้ีรวม 1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิและคา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบุ
ในรายการ 

2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศยเูครน และเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซี่า 
3. คา่พาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ 
5. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
7. คา่ทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
8. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
9. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
10. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
11. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
12. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อทา่น ตลอดการเดนิทาง 
13. ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล ตลอดการ

เดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
14. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรบั

ถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
15. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัราน้ีไม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ประมาณ 800 บาท / ทา่น ตลอดการเดนิทาง 
3. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  
4. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การส ารอง
ท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 30,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

รายละเอียดอตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   75,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน มเีตยีง) ท่านละ   75,800.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เดก็ 1 ท่าน เสรมิเตยีง) ท่านละ   72,800.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากค่าทวัรท์่านละ   8,000.- 
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นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ าภายใน 
15 วนัท าการ  
       - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผูม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
       - ส าเนาหน้าสมุดบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชื่อบญัชจีะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเท่านัน้) 
 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่กัคา่ใชจ้่าย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 30,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภมูอิากาศ การกอ่จลาจล อบุตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะ
รกัษา ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการทอ่งเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื
ใน กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากทางบรษิทั ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้
ส ารองทีน่ัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อยา่งไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรบัเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ คา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาวซ่ีายูเครน 
 (ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10 วนัท าการ)  
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดงึเลม่ Passport หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดนิทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพ่ือขอย่ืนวีซา่ลว่งหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม 
ในชว่งท่ีลกูค้าจะเดนิทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอา่นให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอยา่ยดึตดิกบัการย่ืนวีซา่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดนิทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 แผน่ 

(หากมีเลม่เก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเลม่ปัจจบุนัมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อยา่

ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไมไ่ด้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 

เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ) ห้ามใสค่อนแท็คเลนส์ แม้เป็นคอน

แท็คเลนส์สายตาก็ไมไ่ด้ 

3. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ ถ้ามี 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. สตูบิตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ต้องแนบสตูบิตัรมา)  

6. กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์: (หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อม พอ่และแม)่ ต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิดงันี ้ 

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ

ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เทา่นัน้และให้ระบวุา่ มารดายินยอมให้เดก็เดนิทางกบับิดา (ระบช่ืุอบดิา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เทา่นัน้และให้ระบวุา่ บดิายินยอมให้เดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบช่ืุอมารดา)   

7. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต้่องระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนงัสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ (คดัส าเนา

อายไุมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดนิทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดนิทางท่ีจะไป ระบวุตัถปุระสงค์ท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหนว่ยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ต้องมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นัน้ว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี

ศกึษา  
 

8. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement ทัง้สองอย่าง

นีต้้องเป็นเลขที่บัญชีเล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบช่ืุอเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุมเ่กิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะย่ืนวีซา่ ใช้ในกรณีรับรองวีซา่

ให้ทา่นอ่ืน ใช้สกนุเงิน บาท หรือ ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะย่ืนวีซา่ มียอดเงินไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลตอ่การย่ืนวีซา่  

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงนิให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบช่ืุอเจ้าของบญัชี รับรองคา่ใช้จา่ยให้ใคร (ต้อง

ระบช่ืุอผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสตูิบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสมัพนัธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบวุา่เป็นผู้ รับรองคา่ใช้จา่ย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 8 

 

 (สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต้่องแนบมา) 

  
 
 
 
 
 
 



  Update 30/10/19 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
                      11 

 
 

เดนิทางกรุ๊ป        ตดิต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตัว 
• ช่ือ-นามสกลุ            

• ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน  (  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด    

• ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดที่ท างาน(ปัจจบุนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกบัเอกสารที่โชว์สถานทตู 

ต าแหนง่งาน     ช่ือบริษัท       

ที่อยูท่ี่ท างาน            

วนัท่ีเร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศกึษา (ปัจจบุนัท่ีเรียนอยู)่ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ช่ือโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยูแ่ละเบอร์โทรสถานศกึษา          
• ผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทตู 

(  ) ตนเอง    (  ) บคุคลอื่น ระบช่ืุอ-นามสกลุ      ความสมัพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบช่ืุอ     ที่อยูข่ององค์กร/บริษัท    

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรและผู้ เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ทา่นเคยยื่นค าร้องขอวีซา่แล้วถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่ (  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

• ทา่นเคยเดินทางไปประเทศที่อยูใ่นกลุม่เชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม ่(  ) ไมเ่คย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบวุนัท่ีได้รับวีซา่   วนัหมดอายขุองวซีา่   

• ทา่นได้ท าการบนัทกึลายนิว้มือของทา่นเพื่อจดุประสงค์การท าวซีา่เชงเก้นหรือไม ่ในชว่งระยะ เวลา 5 ปี ท่ีผา่นมา 
หรือไม ่

ประเทศ  ระบวุนัท่ีสแกนลายนิว้มือ้ (ระบอุยูใ่นหน้าวีซา่)    หมายเลขวีซา่   
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ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetable)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 


