ยูเครน-มอลโดวา-เบลารุส
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
10 วัน 7 คืน

กำหนดกำรเดินทำง

19.00 น.
23.30 น.

06.10 น.
08.30 น.
08.55 น.

วันแรก
กรุงเทพมหำนคร – สนำมบินสุ วรรณภูมิ
พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์
กรุ ณาแสดงวัคซีนพาสปอร์ตและผลตรวจ PCR Test เป็ นลบ (72 ชัว่ โมง ก่อนเดินทาง)
ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ช.ม.)
สายการบินบริ การอาหารค่า และอาหารเช้า บนเครื่ องบิน
วันที่สอง
อิสตันบูล - คีชีเนำ (มอลโดวำ)
เดินทางถึงกรุ งอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินคีชีเนา โดยเที่ยวบิน TK269
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (บินประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
ถึง สนามบินคีชีเนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออร์เฮ (Orhei) (ระยะทาง 50 ก.ม. เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เมืองโบราณแห่งนี้เรี ยกได้
ว่าเป็ นศูนย์ก––ลางทางประวัติศาสตร์ ของมอลโดวา สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของชนเผ่าทริ ปพิ
เลี ย น (Trypillian) นาท่ านเที่ ยวชมเขตประวัติศาสตร์ ออร์ เฮ ซึ่ งเป็ นแหล่งโบราณคดี ที่ผสมผสานทิ วทัศน์
ธรรมชาติของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริ เวณนี้ ประกอบด้วยซาก ถ้ า อาราม ห้องอาบน้ าสาธารณะ
และป้อมปราการ ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เมืองโบราณที่ต้งั อยูภ่ ายในเชิงเขาหินปูน ซึ่งมีทศั นียภาพที่งดงามมาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
นาท่านกลับสู่ เมืองคีชีเนา (Chisinau) เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติมอลโดวา (Moldova National Museum) เป็ น
หนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญที่สุดของประเทศ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการเก็บรักษาสิ่ งของทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ กว่า 3,500,000 ชิ้น นาท่านย้อนรอยชมประวัติศาสตร์ของประเทศมอลโดวาที่แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ได้เวลานาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาของมอลโดวา (Parliament) จากนั้นนาท่านสู่ สวนสาธารณะสเต
ฟาน เซล แมร์ (Stefan Cel Mare Park) ซึ่ งเคยมีชื่อว่าสวนสาธารณะพุชกิน (Pushkin Park) เป็ นสวนสาธารณะ
ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศ นาท่านสู่ ถนนสเตฟานเซลแมร์ (Stefan Cel Mare Boulevard) อันเป็ นถนน
ที่ต้ งั ของหมู่อาคารสวยงาม และหน่วยงานสาคัญต่างๆของมอลโดวา ได้เวลานาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ งการ
ประสู ติ (Nativity Cathedral) เป็ นมหาวิหารที่ สาคัญที่ สุดในศาสนจักรออร์ ทอดอกซ์มอลโดวา (Moldovan
Orthodox Church) โดยสร้างขึ้นในปี 1836 ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งคีชีเนา นาท่านแวะถ่ายรู ปกับประตูชยั (Trimphal
Arch) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองหลวงตั้งอยูถ่ ดั จากมหาวิหารแห่งการประสู ติ (Nativity Cathedral) โดยสร้าง
ขึ้นในกลางศตวรรษที่ 19 เป็ นอนุ สรณ์ถึงชัยชนะของรั สเซี ยเหนื อจักรวรรดิ ออตโตมัน หนึ่ งในจุดเด่นของ
ประตูชยั นี้คือระฆังขนาดยักษ์ซ่ ึงอยูภ่ ายในประตูชยั แห่งนี้

ค่า
พักที่

รับประทานอาหารค่า (จีน)
Hotel Jolly Alon Chisinau **** หรื อเทียบเท่า

เช้า

วันที่สำม
คีชีเนำ – เบนเดอร์ - ทีรัสปอล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเบนเดอร์ (Bender) (ระยะทาง 60 ก.ม. เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ กล้แม่น้ า
ดิ เนสเตอร์ (Dniester) ในแหล่งประวัติศาสตร์ ของมอลโดวา นาท่านเข้าชมป้ อมปราการเบนเดอร์ (Bender
Fortress) เป็ นป้ อมปราการสร้างแบบออตโตมัน ประมาณศตวรรษที่ 16 เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากกองทัพ
รัสเซี ยและตุรกี นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของป้ อมปราการโบราณแห่ งนี้ ได้เวลานาท่านเข้าชมอาราม นู ออล

กลางวัน

ค่า
พักที่

นี มท์ (Noul Neamt Monastery) เป็ นอารามมอลโดวาออร์ ทอดอกซ์ที่ต้ งั อยู่ในเมืองชิตคาเนี ย ใกล้กบั เมืองเบน
เดอร์ และทีรัสปอล และยังตั้งอยูใ่ นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของบาสซาราเบีย อารามแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1861
และได้ถูกปิ ดและเปลี่ยนเป็ นสถานพยาบาลในปี 1962 ในครั้งที่มอลโดวายังเป็ นส่ วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
และได้ทาการเปิ ดอีกครั้งในปี 1962 นาท่านชมความสวยงามของอารามแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทีรัสปอล (Tiraspol) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของมอลโดวา และเป็ นเมืองหลวงอย่างไม่
เป็ นทางการของทรานส์นีสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งตะวันตกของแม่น้ านีสเตอร์ และเป็ นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคใน
การผลิตอุตสาหกรรมเบา เช่น เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผลิตเหล้าองุ่น เมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1792
ถึงแม้ว่าจะมี หลายชนชาติอาศัยอยู่นานกว่าพันปี และเป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐโซเวียตมอลโดวาใน
สหภาพโซเวียต จนถึง ค.ศ. 1940 เมืองนี้ได้ถูกทาลายอย่างหนักระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นาท่านเที่ยวชม
เมืองทีรัสปอล นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอนุ สาวรี ยเ์ ลนิ น (Vladimir Lenin Monument) จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ
อนุสาวรี ยร์ ถถัง (Tank Monument) และอนุสาวรี ยเ์ ครื่ องบิน (Monument of Aviators) นาท่านเดินเล่นเที่ยวชม
เมืองทีรัสปอล ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองโอเดสซา (Odessa) (ระยะทาง 104 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชัว่ โมง)

รับประทานอาหารค่า (ท้องถิ่น)
Milano Hotel Odessa **** หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
โอเดสซำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยวชมเมืองโอเดสซา เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศยูเครน และเป็ นเมืองท่าสาคัญในทะเลดา จนได้ฉายา
ว่า "ไข่มุกแห่ งทะเลดา" และ "เมืองหลวงใต้" ในช่วงจักรวรรดิรัสเซี ยและสหภาพโซเวียต เมืองนี้ ต้ งั ขึ้นเมื่อ
2,600 ปี ในช่วงเป็ นอาณานิ คมในยุคกรี กโบราณ และยังเป็ นหนึ่ งในสมรภูมิสาคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง น าท่ า นชมบัน ไดโพธอมคิ น (Potemkin Steps) อี ก หนึ่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มจาก

กลางวัน

นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก โดยบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็ นทางเข้าอย่างเป็ นทางการสาหรับคนที่จะเข้ามาในเมืองโอ
เดสซา สาหรับบันไดโพธอมคิน ได้รับการออกแบบโดย F. Boffo โดยบันไดทั้งหมด 192 ขั้น สู ง 27 เมตร และ
ยาว 136
นาท่านถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยข์ อง Duke de Richelieu ซึ่งเป็ นหนึ่งในผูก้ ่อตั้งโอเดสซา รวมไปถึง อาคารเทศบาล
เมือง และโบสถ์ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับโอเดสซาโอเปร่ าและบัลเล่ต์เธี ยเตอร์ (Odessa Opera and Ballet
Theater) อีกหนึ่ งอาคารที่มีความสวยงาม ซึ่ งถู กเปิ ดครั้งแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ทาลายไปในปี 1873
ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่ในในสไตล์นีโอบาโรก และเปิ ดอีกครั้งในปี 1887 ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นอาคารที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็ นหนึ่งในอาคารดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย ได้เวลานาท่านสู่ ท่าเรื อโอเดสซา (Odessa Port) เป็ น
หนึ่งท่าเรื อขนาดใหญ่ที่สุดในเขตทะเลดา
รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

ค่า
พักที่

นาท่านเข้าชมสุ สานโอเดสซา (Odessa catacombs) ถูกสร้างขึ้นในเหมืองแร่ เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานาน ภายในมี
ลักษณะเป็ นอุโมงค์ใต้ดินคล้ายๆกับเขาวงกตที่ความซับซ้อนขนาดใหญ่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สุ สานได้
ถูกใช้เป็ นสถานที่หลบซ่ อนสาหรับเหล่าทหาร ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีมาก สาหรับนักท่องเที่ยวที่
ต้องการสารวจอุโมงค์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับพระราชวังโวรอนสตอฟ (Vorontsov Palace) เป็ นพระราชวังสร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 มีลานขนาดใหญ่หน้าพระราชวัง ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี้อยูใ่ นช่วงการบูรณะ จึงยัง
ไม่ได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชม อย่างไรก็ดีนกั ท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของลานกว้างหน้าพระราชวัง
และเก็บภาพพระราชวังแห่ งนี้ ได้ สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ถนนคนเดิน Odessa Passage ซึ่ งเป็ นถนนช้อปปิ้ ง
สตรี ทแห่งเมืองโอเดสซา อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า (จีน)
Milano Hotel Odessa **** หรื อเทียบเท่า

เช้า

วันทีห่ ้ ำ
โอเดสซำ – พิพธิ ภัณฑ์ มิสไซร์ - เคียฟ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโพบุสเก้ (Pobuzke) ซึ่งเป็ นเมืองทางทหารของยูเครน (ระยะทาง 250 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพสองข้างทางของประเทศยูเครน เมืองโพบุสเก้เป็ น
เมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของอดีตกองทัพทหารสหภาพโซเวียตและยังเป็ นสถานที่ทางยุทธศาสตร์ ทางทหารในการยิง
มิสไซร์ของกองทัพโซเวียต

กลางวัน

ค่า
พักที่

เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารของสหภาพโซเวี ยตพร้อมทั้งถ่ายรู ปกับรถถังและจรวดมิสไซร์ ขนาดใหญ่
หลากหลายชนิดที่มีการจัดแสดงและเป็ นเสมือนสถานที่ราลึกถึงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพโซเวียต
ในอดีตก่อนที่ล่มสลายและแตกออกเป็ นหลายหลายประเทศ รวมถึงยูเครนในปัจจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของอดีตสหภาพโซเวียต ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งเคียฟ (Kiev) เมืองหลวงของ
ยูเครน
รับประทานอาหารค่า (จีน)
Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก
เคียฟ - เชอร์ โนบิล - สถำนีรถไฟใต้ดนิ ที่ลกึ ที่สุดในโลก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชอร์ โนบิล (Chernobyl) (ระยะทาง 134 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นาท่านสัมผัส
ประสบการณ์การเยือนเมืองพรี เพียต ซึ่ งเป็ นเมืองที่รัฐบาลยูเครนได้อนุญาตให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปชมพื้นที่ ที่
ได้รับผลกระทบจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลีย ร์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 1986 (กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา) นา
ท่านเที่ยวชมเมืองพรี เพียตหรื อเมืองร้ างแห่ งเชอร์ โนบิล เมื่อครั้งเครื่ องปฏิกรณ์หมายเลข 4 แห่ งโรงไฟฟ้ า
นิ วเคลียร์ เชอร์ โนบิลเกิดการระเบิดขึ้น เมืองพรี เพียต ซึ่ งอยู่ห่างจากเมืองเคียฟ อันเป็ นเมืองหลวงของยูเครน
ประมาณ 60 ไมล์ และตั้งอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้ าแห่ งนี้ มากที่ สุด ก็ได้กลายเป็ นเมื องร้ างนับตั้งแต่น้ ันเป็ นต้น

กลางวัน

มา ทั้งนี้นิตยสารฟอร์ บส์ซ่ ึ งเป็ นนิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริ กาได้ระบุวา่ เชอร์ โนบิลคือ
สถานที่พิเศษหนึ่งเดียวในโลก ที่จะเปลี่ยนวิถีความคิดของผูท้ ี่ไปเยือนไปตลอดกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chenobyl Cafeteria

ค่า
พักที่

นาท่านสู่ บริ เวณหอตรวจจับมิสไซร์ในอดีตที่สหภาพโซเวีตรได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจจับมิสไซร์ของศัตรู
ที่โจมตีเข้ามา หอส่ งสัญญาณขนาดใหญ่ที่ยงั คงตั้งตระหง่าน ให้ได้เห็นถึงการทาสงครามในทุกยุคสมัยของ
สหภาพโซเวียตในอดีต สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเคียฟ
รับประทานอาหารค่า (ท้องถิ่น)
Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรื อเทียบเท่า

เช้า

วันทีเ่ จ็ด
เคียฟ – บินสู่ กรุงมินสก์ (เบลำรุส)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลก นัน่ คือ สถานีรถไฟใต้ดินอาร์ เซนัลนา (Arsenalna) ที่มี
แม่น้ าและหนองน้ าเป็ นอุปสรรคในเส้นทางการแล่นของรถไฟใต้ดินสาย Sviatoshynsko-Brovarska ทาให้ที่นี่
กลายเป็ นสถานี รถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลก และเที่ยวชมเมืองเคียฟ (Kiev) เมืองใหญ่สุดของยูเครน เข้าชม
อารามแห่ ง หมู่ ถ้ า (Monastery of the Cave) เป็ นโบสถ์สาคัญ ในนิ กายยูเครนออร์ ทอดอกซ์ จัด เป็ น 1 ใน 7
สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1990 ให้เป็ นเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของยูเครน
สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1051 ตั้งอยู่บนเนื้ อที่กว่า 75 เอเคอร์ ริ มฝั่งแม่น้ านี เปอร์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโรงละคร
โอเปร่ าแห่งเมืองเคียฟ (Kiev opera house) ซึ่งเป็ นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต จากนั้นนาท่าน
ชมความงดงามด้านสถาปั ตยกรรมของโบสถ์ เซนต์ไมเคิล โดมทองคา (St.Michael’s Golden-Dome) และ มหา
วิ ห ารเซนต์ โ ซเฟี ย (St. Sophia Cathedral) โบสถ์เ ซนต์ไ มเคิ ล สร้ า งในยุ ค กลางสมัย กษัต ริ ย ์ Sviatopolk II
Iziaslavich ที่ ป กครองดิ น แดน Kievan Rus ในปี 1050-1113 ส าหรั บ มหาวิ ห ารเซนต์โ ซเฟี ยได้รั บ การขึ้ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก มหาวิหารนี้ สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริ ย ์ Yaroslav I the Wise ที่

ครองดิ นแดน Kievan Rus เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี 1037 มีรูปแบบการสร้ างเหมือนโบสถ์เซนต์โซเฟี ยในนครอิส
ตันบูล ประเทศตุรกี

กลางวัน

17.00 น.
19.05 น.
21.05 น.

พักที่

รับประทานอาหารกลางวัน (จีน)
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมบัติแห่ งชาติยเู ครน (Museum of the Historical Treasures) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั เก็บ
รักษา และจัดแสดงสมบัติมีค่าต่างๆ ของประเทศยูเครน ไม่ว่าจะเป็ น อัญมณี เครื่ องประดับ เครื่ องทอง เครื่ อง
เพชรพลอยโบราณ และภาพวาด และยังมีสมบัติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดได้แก่ เครื่ องประดับทองคาที่งดงามของ
ชาวไซเธี ยน Scytian ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็ นมรดกโลกอีกด้วย ได้เวลานา
ท่ า น สู่ จั ตุ รั ส อิ ส ร ภ า พ (Independence Square) แ ล ะ จั ตุ รั ส ถ น น Khreschatyk จ า ก นั้ น น า ท่ า น สู่
ย่าน Andriyivskyy Descent เป็ นเนินเขาที่อยูใ่ กล้เขตเมืองเก่าของเคียฟชื่อ Podil ในเขตนี้ได้รับการยกย่องจาก
นักท่องเที่ยวให้เป็ นย่านมงมาร์ตของเมืองเคียฟ (Montmartre of Kiev)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเคียฟ
อิสระอาหารค่าภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินเคียฟ สู่ สนามบินมินสก์ ประเทศเบลารุ ส
เดินทางถึงสนามบินมินสก์
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมประทับตราวีซ่า on arrival
นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
Hotel Minsk Belarus **** หรื อเทียบเท่า
วันทีแ่ ปด
มินสก์ – เมอร์ - เนสวิช

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเมียร์ (Mir) หมู่บา้ นที่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ. 1569 ซึ่งยังคงอนุรักษ์ความ
สวยงามทางวัฒนธรรมได้อย่างดีเยีย่ ม นาท่านเข้าชมปราสาทเมียร์ (Mir Castle) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15
ในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมโกธิก แล้วเสร็ จราวต้นศตวรรษที่ 16 โดย ดยุค อิลินิช โดยในปี ค.ศ.1568 ปราสาท
เมียร์แห่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนเป็ นของมิโกลาจ คริ สตอฟ แห่งออร์แฟน ราดซิวิล ผูท้ ี่ได้แต่งเติมปราสาทเมียร์ให้มี
รู ปลักษณ์ในศิลปะแบบเรอเนซองซ์จวบจนปัจจุบนั ปราสาทแห่งนี้ยงั ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 2000

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
เดินทางสู่ เมืองเนสวิช (Nesvizh) นาท่านไปเข้าชมปราสาทเนสวิช (Nesvizh Castle) เป็ นปราสาทที่โด่งดังและ
เป็ นปราสาทที่ สวยงามของประเทศเบลารุ ส ปราสาทแห่ งนี้ เดิ มสร้ างขึ้นในศิลปะแบบเรอเนซองซ์ บาโรก
ตั้งแต่ปี 1582 เพื่อใช้เป็ นที่ประทับของราชวงศ์ราดซิ วิลล์ และเป็ นปราสาทที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1994 นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมินสก์ (Minsk) เมืองหลวงและเมือง
ใหญ่ที่สุดในประเทศเบลารุ ส ตั้งอยู่ริมแม่น้ าสวิสลาช (Svislach) และแม่น้ าเนียมีฮา (Niamiha) ที่ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 280.4 เมตร นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแห่ งชัยชนะ (Victory Square) อีกหนึ่งอนุสาวรี ย ์
หลัก หรื อที่รู้จกั กันในนามของอนุสาวรี ยแ์ ห่ งความรักชาติ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงเกียรติของชัยชนะแห่ ง
สงครามในช่วงปี ปี 1941-1945 โดยอนุ สาวรี ยถ์ ูกสร้างขึ้นในรู ปแบบของเสาหิ นที่มีรูปทรงปริ ซึม มี ความ40
เมตร อนุสาวรี ยถ์ ูกเปิ ดในปี 1954 นาท่านชมจัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) เป็ นจัตุรัสที่มีชื่อเสี ยงและ
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยบริ เวณรอบๆจัตุรัสจะเป็ นที่ต้ งั ของห้างช้อปปิ้ ง
มอลล์ขนาดใหญ่ ร้านกาแฟ ร้านเสื้ อผ้า โรงภาพยนตร์ และอื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก จัตุรัสแห่ งนี้สร้างขึ้นเพื่อ
ราลึกถึงการเป็ นอิสรภาพและการแยกออกจากสหภาพโซเวียต ได้เวลานาท่านชมคริ สตจักรสี แดง (Red church)
หรื อ คริ ส ตจัก รแห่ ง เซนต์ไ ซม่ อ นและเฮเลนา (Church of Saints Simon and Helena) เป็ นคริ ส ตจัก รนิ ก าย
โรมันคาทอลิก ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1905-1910 โดย Edward Woynillowicz ปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางที่
สาคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและสังคมแห่ งหนึ่ งของเบลารุ ส จากนั้นนาท่านสู่ ย่านเนซาวิซิมอสตี้ อเวนิ ว
(Nezavisimosty Avenue) อีกหนึ่ งอเวนิ วที่เป็ นทางสัญจรหลักที่สามารถข้ามจากทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ไปภาค

ค่า
พักที่

ตะวันออกเฉี ยงเหนือของกรุ งมินสก์ อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า ห้องสมุดแห่ งชาติ ธนาคาร
แห่งชาติ และอื่นๆอีกจานวนมาก
รับประทานอาหารค่า (จีน)
Hotel Minsk Belarus **** หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้ำ
มินสก์ - อิสตันบูล

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชมอนุสาวรี ยเ์ กาะแห่ งน้ าตา (Island of tears) อีกหนึ่งอนุสาวรี ยท์ ี่มีความงดงามแห่ งหนึ่งของกรุ งมินสก์ ตั้งอยู่
ในพื้นที่ของเมืองเก่า (Troitskoe predmestie) โดยอนุสาวรี ยถ์ ูกเปิ ดขึ้นในช่วงเดือนสิ งหาคม ปี 1996 สร้างขึ้น
เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง เหล่ า ทหารที่ เ สี ย ชี วิ ต ในสงครามอัฟ กานิ ส ถาน ชมย่า นเมื อ งเก่ า ของกรุ ง มิ น สก์ (Troetskoe
Predmestie) อีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญของประวัติศาสตร์ ที่เหลือรอดหลัง จากการถูก
ทาลายในช่วงสงครามเมื่อปี 1941-1945 นาท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง (Minsk City Hall) อีกหนึ่งจุด
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากแห่ งหนึ่ งของกรุ งมินสก์ ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนอาคารหลังเก่า ในปี 2003 โดย
อาคารหลังเก่านั้นสร้างขึ้นในปี 1582 จนกระทัง่ ปี 1851 อาคารได้ถูกทาลายลงในช่วงของสงคราม ปั จจุบนั ซิต้ ี
ฮอลล์แห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุ งมินสก์
รับประทานอาหารกลางวัน (จีน)

นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ( Holy Spirit Cathedral) อีกหนึ่งคริ สตจักรเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ในแบบคริ ส ตจัก รเบลารุ ส ดั้ง เดิ ม (Belarusian Orthodox Church) สร้ า งขึ้ น ในช่ ว งปี 1633-1642 ในรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมแบบบาโรก

18.00 น.
21.40 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมินสก์ เพื่อเช็คอิน
ออกเดินทางจากสนามบินมินสก์ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK286 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชม.)

00.20 น.
01.55 น.
15.00 น.

วันทีส่ ิ บ
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
เดินทางมาถึงกรุ งอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ กรณี ที่พระราชวังหรื อสถานที่ท่องเที่ยวใดปิ ด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ ***

ทัวร์ ยูเครน - มอลโดวำ - เบลำรุส 10 วัน 7 คืน
เดินทำงช่ วงวันที่
15-24 ม.ค. 65 / 12-21 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 / 11-20 เม.ย. 65
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กต่ากว่า 2 - 11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้กต็ ่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
(ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักออก BKK- IST-KIV//MSQ-IST-BKK)
กรณี มีวีซ่าเชงเก้น (สามารถเข้า มอลโดวาได้ประเทศเดียว ) หักคืนวีซ่า

มกราคม - เมษายน 2565

109,900
12,000
99,900
85,000 – 120,000
26,000
2,700

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564) **
ข้ อแนะนำและแจ้ งเพื่อทรำบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก
เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่ องเที่ยว (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนีร้ วมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK/ B2)
▪ น้ าหนักกระเป๋ าเที่ยวบินภายในได้ 20 กก. เท่านั้น (B2)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19

▪
▪
▪
▪

ค่าภาษีในประเทศต่างๆ
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ), ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผูช้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

▪
▪
▪
▪

อัตรำนีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าตรวจ PCR Test ในกรณี ที่สายการบินมีขอ้ กาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง หรื อไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

กำรชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่ ำย 55,000 บำท/ท่ ำน ภำยใน 3 วันหลังมีกำรยืนยันกรุ๊ปออกเดินทำงแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ ำก่อนออกเดินทำง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, วีซ่าและค่าดาเนินการ
(ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 70% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์กต็ าม***
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรื อ
ยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมำยเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทำง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง

▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณำใส่ ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะ
สาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภำระและค่ ำพนักงำนยกสั มภำระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/
Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x 13.5
x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
กำรชดเชยค่ ำกระเป๋ำในกรณีเกิดกำรสู ญหำย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ ควรใส่ เข้ ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิดการสู ญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนัก
กระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งแล้วข้ ำงต้ น

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำแบบออนไลน์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทาการ)
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น (แสกนสี )
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี เทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรื อสาเนาวัคซีนพาสปอร์ต
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

10. หลักฐานการทางาน (จดหมำยรับรองกำรทำงำน) ทำเป็ นภำษำอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูตและประเทศ)
-

กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
กรณี เกษียณอายุราชการ : ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 7 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ ำนั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่น จากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ : หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อ
ผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

