
 htcc210041-HTCTK10DUKEMONBEL 

 

10 วนั ยูเครน - มอลโดวา - เบลารุส 

 

 

เร่ิมต้น…. 109,900 บาท  
(รวมวซ่ีาและทิปทุกอย่างแล้ว…พร้อมเที่ยวบินภายใน) 

คชีีเนา – เบนเดอร์ – ทีรัสปอล – โอเดสซา – เคยีฟ – เชอร์โนบิล – มินสก์ – เมอร์ – เนสวชิ 
 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 12-21 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 / 11-20 เม.ย. 65 
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่น หากมีการเปลีย่นแปลงตารางบินของสายการบิน) 
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10 วนั ยูเครน - มอลโดวา - เบลารุส 
(บินเข้ามอลโดวา– บินออก เบรารุส โดยสายการบิน เตอร์กชิ แอร์ไลน์ส) 

ฉีดวคัซีนครบ 2 เข็ม WHO รับรอง + วคัซีนพาสปอร์ต สามารถเดนิทางเข้าได้ 
 

วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันแรก 
กรุงเทพฯ 

19.00 น. พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์ 
กรุณาแสดงวคัซีนพาสปอร์ตและผลตรวจ PCR Test เป็นลบ (72 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) 
23.30 น. ออกเดินทางสู่อิสตนับูล โดยเท่ียวบิน TK69 (บินประมาณ 10.25 ช.ม.) 
สายการบิน บริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

เชคอิน Row U 
ประตู 8-9 

วันที่สอง 
อสิตันบูล  
คีชีเนา  

(มอลโดวา) 
 

06.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูลแวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคีชีเนา โดยเท่ียวบิน TK269  
สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน (บินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
08.55 น. ถึง สนามบินคีชีเนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   
น าท่านเดินทางสู่เมืองออร์เฮ (Orhei) (ระยะทาง 50 ก.ม. เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เมืองโบราณแห่งน้ีเรียกไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของมอลโดวา สะทอ้นให้
เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนเผ่าทริปพิเลียน (Trypillian) น าท่านเท่ียวชมเขต
ประวติัศาสตร์ออร์เฮ ซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีผสมผสานทิวทศัน์ธรรมชาติของอารย
ธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณน้ีประกอบด้วยซาก ถ ้ า อาราม ห้องอาบน ้ า
สาธารณะ และป้อมปราการ ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ขนาดใหญ่ อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองโบราณท่ีตั้ งอยู่ภายในเชิงเขาหินปูน ซ่ึงมี
ทศันียภาพท่ีงดงามมาก 

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

 

Hotel Jolly 
Alon Chisinau 

**** หรือ
เทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

 น าท่านกลบัสู่เมืองคีชีเนา (Chisinau) เขา้ชมพิพิธภณัฑ์แห่งชาติมอลโดวา (Moldova 
National Museum) เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ ภายในพิพิธภณัฑ์
ไดมี้การเก็บรักษาส่ิงของทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ กวา่ 3,500,000 ช้ิน น าท่านยอ้นรอย
ชมประวติัศาสตร์ของประเทศมอลโดวาท่ีแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของมอลโดวา (Parliament) จากนั้นน าท่านสู่สวนสาธารณะสเต
ฟาน เซล แมร์ (Stefan Cel Mare Park) ซ่ึงเคยมีช่ือว่าสวนสาธารณะพุชกิน (Pushkin 
Park) เป็นสวนสาธารณะท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ น าท่านสู่ถนนสเตฟานเซล
แมร์ (Stefan Cel Mare Boulevard) อันเป็นถนนท่ีตั้ งของหมู่อาคารสวยงาม และ
หน่วยงานส าคญัต่างๆของมอลโดวา ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งการประสูติ 
(Nativity Cathedral) เป็นมหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดในศาสนจกัรออร์ทอดอกซ์มอลโดวา 
(Moldovan Orthodox Church) โดยสร้างข้ึนในปี 1836 ตั้งอยูใ่จกลางกรุงคีชีเนา น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบัประตูชยั (Trimphal Arch) หน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองหลวงตั้งอยูถ่ดัจาก
มหาวิหารแห่งการประสูติ (Nativity Cathedral) โดยสร้างข้ึนในกลางศตวรรษท่ี 19 เป็น
อนุสรณ์ถึงชยัชนะของรัสเซียเหนือจกัรวรรดิออตโตมนั หน่ึงในจุดเด่นของประตูชยัน้ี
คือระฆงัขนาดยกัษซ่ึ์งอยูภ่ายในประตูชยัแห่งน้ี 

 

รับประทานอาหารค ่า (จีน) 

 

วันที่สาม 
คีชีเนา  

 เบนเดอร์   
ทีรัสปอล 
โอเดสซา 

(พกัค้าง 2 คืน) 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองเบนเดอร์ (Bender) (ระยะทาง 60 ก.ม. เดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) เป็น
เมืองท่ีตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้าดิเนสเตอร์ (Dniester) ในแหล่งประวติัศาสตร์ของมอลโดวา น า
ท่านเขา้ชมป้อมปราการเบนเดอร์ (Bender Fortress) เป็นป้อมปราการสร้างแบบออตโต
มนั ประมาณศตวรรษท่ี 16 เพ่ือป้องกนัการรุกรานจากกองทพัรัสเซียและตุรกี น าท่าน
ชมความยิง่ใหญข่องป้อมปราการโบราณแห่งน้ี ไดเ้วลาน าทา่นเขา้ชมอาราม นูออล 
นีมท ์(Noul Neamt Monastery) เป็นอารามมอลโดวาออร์ทอดอกซ์ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองชิตคา
เนีย ใกลก้บัเมืองเบนเดอร์ และทีรัสปอล และยงัตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์ของ
บาสซาราเบีย อารามแห่งน้ีถูกคน้พบในปี 1861 และไดถู้กปิดและเปล่ียนเป็น
สถานพยาบาลในปี 1962 ในคร้ังท่ีมอลโดวายงัเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวียต และ 

Milano Hotel 
Odessa **** 
หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

 ไดท้ าการเปิดอีกคร้ังในปี 1962 น าท่านชมความสวยงามของอารามแห่งน้ี 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทีรัสปอล (Tiraspol)  เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของมอลโดวา และ
เป็นเมืองหลวงอยา่งไม่เป็นทางการของทรานส์นีสเตรีย ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังตะวนัตกของ
แม่น ้านีสเตอร์ และเป็นเมืองศูนยก์ลางภูมิภาคในการผลิตอุตสาหกรรมเบา เช่น 
เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า และผลิตเหลา้องุ่น เมืองน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1792 
ถึงแมว้า่จะมีหลายชนชาติอาศยัอยูน่านกวา่พนัปี และเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
โซเวียตมอลโดวาในสหภาพโซเวียต จนถึง ค.ศ. 1940 เมืองน้ีไดถู้กท าลายอยา่งหนกั
ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านเท่ียวชมเมืองทีรัสปอล น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
อนุสาวรียเ์ลนิน (Vladimir Lenin Monument) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียร์ถถงั 
(Tank Monument) และอนุสาวรียเ์คร่ืองบิน (Monument of Aviators) น าท่านเดินเล่น
เท่ียวชมเมืองทีรัสปอล ไดเ้วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองโอเดสซา (Odessa) (ระยะทาง 104 
ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) 

 
 

รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถ่ิน) 

 

วันที่ส่ี 
โอเดสซา 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เท่ียวชมเมืองโอเดสซา เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศยเูครน และเป็นเมืองท่าส าคญั
ในทะเลด า จนไดฉ้ายาว่า "ไข่มุกแห่งทะเลด า" และ "เมืองหลวงใต"้ ในช่วงจกัรวรรดิ
รัสเซียและสหภาพโซเวียต เมืองน้ีตั้งข้ึนเม่ือ 2,600 ปีในช่วงเป็นอาณานิคมในยุคกรีก
โบราณ และยงัเป็นหน่ึงในสมรภูมิส าคญัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านชม
บนัไดโพธอมคิน (Potemkin Steps) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก โดยบนัไดแห่งน้ีถือว่าเป็นทางเขา้อยา่งเป็นทางการส าหรับ
คนท่ีจะเขา้มาในเมืองโอเดสซา  ส าหรับบนัไดโพธอมคิน ไดรั้บการออกแบบโดย F. 
Boffo โดยบนัไดทั้งหมด 192 ขั้น สูง 27 เมตร และยาว 136  
 
 

Milano Hotel 
Odessa **** 
หรือเทียบเท่า 

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/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
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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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียข์อง Duke de Richelieu ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งโอเดสซา 

รวมไปถึง อาคารเทศบาลเมือง และโบสถ์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโอเดสซาโอเปร่า
และบัลเล่ต์ เธียเตอร์  (Odessa Opera and Ballet Theater) อีกห น่ึงอาคารท่ี มีความ
สวยงาม ซ่ึงถูกเปิดคร้ังแรกในปี 1810 และถูกไฟไหม้ท าลายไปในปี 1873 ต่อมาถูก
สร้างข้ึนใหม่ในในสไตล์นีโอบาโรก และเปิดอีกคร้ังในปี 1887 ปัจจุบันถือว่าเป็น
อาคารท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นหน่ึงในอาคารดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย  ไดเ้วลา
น าท่านสู่ท่าเรือโอเดสซา (Odessa Port) เป็นหน่ึงท่าเรือขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตทะเลด า 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 

 

น าท่านเขา้ชมสุสานโอเดสซา (Odessa catacombs) ถูกสร้างข้ึนในเหมืองแร่เก่าท่ีถูกทิ้ง
ร้างมานาน ภายในมีลกัษณะเป็นอุโมงคใ์ตดิ้นคลา้ยๆกบัเขาวงกตท่ีความซบัซอ้นขนาด
ใหญ่ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สุสานไดถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีหลบซ่อนส าหรับเหล่า
ทหาร ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีมาก ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการส ารวจ
อุโมงค ์น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัโวรอนสตอฟ (Vorontsov Palace) เป็น
พระราชวงัสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 19 มีลานขนาดใหญ่หนา้พระราชวงั ปัจจุบนั
พระราชวงัแห่งน้ีอยูใ่นช่วงการบูรณะ จึงยงัไม่ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม อยา่งไรก็ดี
นกัท่องเท่ียวสามารถชมความสวยงามของลานกวา้งหนา้พระราชวงัและเก็บภาพ
พระราชวงัแห่งน้ีได ้สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ถนนคนเดิน Odessa Passage ซ่ึงเป็น
ถนนชอ้ปป้ิงสตรีทแห่งเมืองโอเดสซา อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 
 

รับประทานอาหารค ่า (จีน) 
 

 

วันที่ห้า 
โอเดสซา  

พพิธิภัณฑ์มิส
ไซร์  

 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโพบุสเก ้(Pobuzke) ซ่ึงเป็นเมืองทางทหารของยเูครน (ระยะทาง 
250 ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทศันียภาพสอง
ขา้งทางของประเทศยูเครน เมืองโพบุสเกเ้ป็นเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของอดีตกองทพัทหาร
สหภาพโซเวียตและยงัเป็นสถานท่ีทางยุทธศาสตร์ทางทหารในการยิงมิสไซร์ของ
กองทพัโซเวียต 

Park Inn by 
Radisson 

Hotel Kiev 
**** หรือ
เทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

เคียฟ 
(พกัค้าง 2 คืน) 

 

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ทางทหารของสหภาพโซเวียตพร้อมทั้งถ่ายรูปกบัรถถงัและ
จรวดมิสไซร์ขนาดใหญ่หลากหลายชนิดท่ีมีการจดัแสดงและเป็นเสมือนสถานท่ีร าลึก
ถึงแสนยานุภาพอนัยิง่ใหญ่ของกองทพัโซเวียตในอดีตก่อนท่ีล่มสลายและแตกออกเป็น
หลายหลายประเทศ รวมถึงยูเครนในปัจจุบัน  อิสระให้ท่ านได้เก็บภาพอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางทหารของอดีตสหภาพโซเวียต ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงเคียฟ 
(Kiev) เมืองหลวงของยเูครน 
 

รับประทานอาหารค ่า (จีน) 
 

 

วันที่หก 
เคียฟ  

เชอร์โนบิล  
 สถานีรถไฟใต้
ดินที่ลกึที่สุดใน

โลก 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเชอร์โนบิล (Chernobyl) (ระยะทาง 134 ก.ม. เดินทางประมาณ 2 
ช.ม.) น าท่านสัมผสัประสบการณ์การเยือนเมืองพรีเพียต ซ่ึงเป็นเมืองท่ีรัฐบาลยเูครนได้
อนุญาตให้นักท่องเท่ียวเข้าไปชมพ้ืนท่ี ท่ีได้รับผลกระทบจากการระเบิดของเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 1986 (กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา) น าท่านเท่ียวชม
เมืองพรีเพียตหรือเมืองร้างแห่งเชอร์โนบิล เม่ือคร้ังเคร่ืองปฏิกรณ์หมายเลข 4 แห่ง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิดการระเบิดข้ึน เมืองพรีเพียต ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองเคียฟ 
อนัเป็นเมืองหลวงของยูเครนประมาณ 60 ไมล์ และตั้งอยู่ใกลก้บัโรงไฟฟ้าแห่งน้ีมาก
ท่ีสุดก็ได้กลายเป็นเมืองร้างนับตั้ งแต่นั้ นเป็นต้นมา ทั้ งน้ีนิตยสารฟอร์บส์ซ่ึงเป็น
นิตยสารเก่ียวกบัธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาไดร้ะบุว่า เชอร์โนบิลคือสถานท่ี
พิเศษหน่ึงเดียวในโลก ท่ีจะเปล่ียนวิถีความคิดของผูท่ี้ไปเยือนไปตลอดกาล  
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ Chenobyl Cafeteria 
 
 
 

Park Inn by 
Radisson 

Hotel Kiev 
**** หรือ
เทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
 

 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ Chenobyl Cafeteria 
 

น าท่านสู่บริเวณหอตรวจจบัมิสไซร์ในอดีตท่ีสหภาพโซเวีตรไดส้ร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นการ
ตรวจจบัมิสไซร์ของศตัรูท่ีโจมตีเขา้มา หอส่งสัญญาณขนาดใหญ่ท่ียงัคงตั้งตระหง่าน 
ให้ไดเ้ห็นถึงการท าสงครามในทุกยุคสมยัของสหภาพโซเวียตในอดีต สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเคียฟ 
 

รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถ่ิน) 

 

วันที่เจ็ด 
เคียฟ – บินสู่
กรุงมินสก์ 

(เบลารุส – พกั
ค้าง 2 คืน) 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเท่ียวชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีลึกท่ีสุดในโลก นั่นคือ สถานีรถไฟใตดิ้นอาร์
เซนัลนา (Arsenalna)  ท่ีมีแม่น ้ าและหนองน ้ าเป็นอุปสรรคในเส้นทางการแล่นของ
รถไฟใตดิ้นสาย Sviatoshynsko-Brovarska ท าให้ท่ีน่ีกลายเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีลึก
ท่ีสุดในโลก และเท่ียวชมเมืองเคียฟ (Kiev) เมืองใหญ่สุดของยเูครน เขา้ชมอารามแห่ง
หมู่ถ ้า (Monastery of the Cave) เป็นโบสถส์ าคญัในนิกายยเูครนออร์ทอดอกซ์ จดัเป็น 1 
ใน 7 สถานท่ีในยเูครนท่ีองคก์ร UNESCO ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1990 ใหเ้ป็น
เจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องยูเครน สร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1051 ตั้งอยู่บนเน้ือท่ีกว่า 75 เอเคอร์ 
ริมฝ่ังแม่น ้ านีเปอร์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงละครโอเปร่าแห่งเมืองเคียฟ (Kiev opera 
house) ซ่ึงเป็นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมยัสหภาพโซเวียต จากนั้นน าท่านชมความ
งดงามดา้นสถาปัตยกรรมของโบสถ์ เซนต์ไมเคิล โดมทองค า (St.Michael’s Golden-
Dome) และ มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (St. Sophia Cathedral) โบสถ์เซนต์ไมเคิลสร้างใน
ยุคกลางสมัยกษัตริย์ Sviatopolk II Iziaslavich ท่ีปกครองดินแดน Kievan Rus ในปี 
1050-1113 ส าหรับมหาวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโก มหาวิหารน้ีสร้างข้ึนในสมยัของกษตัริย ์Yaroslav I the Wise ท่ีครอง
ดินแดน Kievan Rus เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 1037 มีรูปแบบการสร้างเหมือนโบสถ์เซนต์
โซเฟียในนครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
 
 

Hotel Minsk 
Belarus **** 
หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
 

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (จีน) 
 

น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์สมบติัแห่งชาติยูเครน (Museum of the Historical Treasures) 
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัเก็บรักษา และจดัแสดงสมบติัมีค่าต่างๆ ของประเทศยเูครน ไม่วา่จะ
เป็น อญัมณี เคร่ืองประดบั เคร่ืองทอง เคร่ืองเพชรพลอยโบราณ และภาพวาด และยงัมี
สมบติัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดไดแ้ก่ เคร่ืองประดบัทองค าท่ีงดงามของชาวไซเธียน Scytian 
ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกเป็นมรดกโลกอีกดว้ย ไดเ้วลาน า
ท่านสู่จตัุรัสอิสรภาพ  (Independence Square) และ จตัุรัสถนน Khreschatyk จากนั้นน า
ท่านสู่ย่าน Andriyivskyy Descent เป็นเนินเขาท่ีอยู่ใกลเ้ขตเมืองเก่าของเคียฟช่ือ Podil 
ใน เขต น้ี ได้ รับ การยกย่อ งจากนั กท่ อ ง เท่ี ยวให้ เป็ น ย่ านม งมาร์ตของเมื อ ง
เคียฟ (Montmartre of Kiev)  
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเคียฟ 
 อิสระอาหารค ่าภายในสนามบินตามอธัยาศยั  
19.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคียฟ สู่ สนามบินมินสก ์ประเทศเบลารุส 
21.05 น. เดินทางถึงสนามบินมินสก ์
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พร้อมประทบัตราวีซ่า on arrival 
น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

 

วันที่แปด 
มินสก์  
เมอร์ 
 เนสวิช 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
เดินทางสู่เมืองเมียร์ (Mir) หมู่บา้นท่ีถูกสร้างข้ึนในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ. 1569 
ซ่ึงยงัคงอนุรักษค์วามสวยงามทางวฒันธรรมไดอ้ยา่งดีเยีย่ม น าท่านเขา้ชมปราสาทเมียร์ 
(Mir Castle) สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 15 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิก แลว้เสร็จ
ราวตน้ศตวรรษท่ี 16 โดย ดยุค อิลินิช โดยในปี ค.ศ.1568 ปราสาทเมียร์แห่งน้ีได้ถูก
เปล่ียนเป็นของมิโกลาจ คริสตอฟ แห่งออร์แฟน ราดซิวิล ผูท่ี้ไดแ้ต่งเติมปราสาทเมียร์
ใหมี้รูปลกัษณ์ในศิลปะแบบเรอเนซองซ์จวบจนปัจจุบนั ปราสาทแห่งน้ียงัไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

Hotel Minsk 
Belarus **** 
หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
 

 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

เดินทางสู่เมืองเนสวิช (Nesvizh) น าท่านไปเขา้ชมปราสาทเนสวิช (Nesvizh Castle) 
เป็นปราสาทท่ีโด่งดงัและเป็นปราสาทท่ีสวยงามของประเทศเบลารุส ปราสาทแห่งน้ี
เดิมสร้างข้ึนในศิลปะแบบเรอเนซองซ์ บาโรก ตั้งแต่ปี 1582 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัของ
ราชวงศร์าดซิวิลล ์และเป็นปราสาทท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกข้ึนทะเบียน
เป็นมรดกโลกในปี 1994 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมินสก์ (Minsk) เมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศเบลารุส ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าสวิสลาช (Svislach) และแม่น ้ าเนียมี
ฮา (Niamiha) ท่ีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 280.4 เมตร น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ
จตุัรัสแห่งชยัชนะ (Victory Square) อีกหน่ึงอนุสาวรียห์ลกั หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ
อนุสาวรียแ์ห่งความรักชาติ ถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ระลึกถึงเกียรติของชยัชนะแห่งสงคราม
ในช่วงปีปี 1941-1945 โดยอนุสาวรีย์ถูกสร้างข้ึนในรูปแบบของเสาหินท่ีมีรูปทรง
ปริซึม มี ความ40 เมตร อนุสาวรีย์ถูกเปิดในปี 1954  น าท่านชมจัตุ รัสอิสรภาพ 
(Independence Square) เป็นจัตุรัสท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่ึงใน
จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดยบริเวณรอบๆจตุัรัสจะเป็นท่ีตั้งของห้างชอ้ปป้ิงมอลล์
ขนาดใหญ่ ร้านกาแฟ  ร้านเส้ือผา้ โรงภาพยนตร์ และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก จตัุรัส
แห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือร าลึกถึงการเป็นอิสรภาพและการแยกออกจากสหภาพโซเวียต ได้
เวลาน าท่านชมคริสตจกัรสีแดง (Red church) หรือ คริสตจกัรแห่งเซนต์ไซม่อนและ
เฮเลนา (Church of Saints Simon and Helena) เป็นคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีถูก
ส ร้างข้ึนใน ช่วงระหว่างปี  1905-1910 โดย Edward Woynillowicz ปั จ จุบัน เป็น
ศูนยก์ลางท่ีส าคญัทางศาสนาวฒันธรรมและสังคมแห่งหน่ึงของเบลารุส จากนั้นน า
ท่านสู่ย่านเนซาวิซิมอสต้ี อเวนิว (Nezavisimosty Avenue) อีกหน่ึงอเวนิวท่ีเป็นทาง
สัญจรหลกัท่ีสามารถขา้มจากทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุง
มินสก์ อีกทั้ งยงัเป็นท่ีตั้ งของพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า ห้องสมุดแห่งชาติ ธนาคาร
แห่งชาติ และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก  
 

รับประทานอาหารค ่า (จีน) 

 

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
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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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 
วันที่เก้า 
มินสก์ 

อสิตันบูล 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
ชมอนุสาวรีย์เกาะแห่งน ้ าตา (Island of tears) อีกหน่ึงอนุสาวรียท่ี์มีความงดงามแห่ง
หน่ึงของกรุงมินสก์ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของเมืองเก่า (Troitskoe predmestie) โดยอนุสาวรีย์
ถูกเปิดข้ึนในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 1996 สร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงเหล่าทหารท่ีเสียชีวิตใน
สงครามอฟักานิสถาน ชมยา่นเมืองเก่าของกรุงมินสก์ (Troetskoe Predmestie) อีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคญัของประวติัศาสตร์ท่ีเหลือรอดหลงั จากการถูก
ท าลายในช่วงสงครามเม่ือปี 1941-1945  น าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (Minsk 
City Hall) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของกรุงมินสก์ ถูกสร้าง
ข้ึนใหม่แทนอาคารหลังเก่า ในปี 2003 โดยอาคารหลังเก่านั้ นสร้างข้ึนในปี 1582 
จนกระทัง่ปี 1851 อาคารไดถู้กท าลายลงในช่วงของสงคราม ปัจจุบนัซิต้ีฮอลล์แห่งน้ี
เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงมินสก ์

รับประทานอาหารกลางวนั (จีน) 

 
 

น าท่านเข้าชมมหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ( Holy Spirit Cathedral) อีกหน่ึง
คริสตจักรเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในแบบคริสตจักรเบลารุสดั้ งเดิม (Belarusian Orthodox 
Church) สร้างข้ึนในช่วงปี 1633-1642 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบบาโรก  
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมินสก ์เพ่ือเช็คอิน 

21.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินมินสก์ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเท่ียวบินท่ี 
TK286 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.)  

 

วันที่สิบ 
กรุงเทพฯ 

00.20 น. เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง  
01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
15.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวงัหรือสถานท่ีทอ่งเท่ียวใดปิด จะแจง้และหาสถานท่ี
เท่ียวทดแทนใหท้่านไดรั้บทราบ *** 

- 
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10 วนั ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 
ราคาทัวร์ 109,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 12-21 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65 / 11-20 เม.ย. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มกราคม - เมษายน 2565 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 109,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,000 
เด็กต ่ากวา่ 2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 99,900 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 120,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK- IST-KIV//MSQ-IST-BKK) 26,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้ (สามารถเขา้ มอลโดวาไดป้ระเทศเดียว ) หกัคืนวีซ่า 2,700 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้วมถงึ 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลนส์  (TK/ B2) 
▪ น ้าหนกักระเป๋าเท่ียวบินภายในได ้20 กก. เท่านั้น (B2) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในประเทศต่างๆ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ), ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) ผูช้  านาญเส้นทาง คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง หรือไปจ่ายท่ีโรงแรมไดห้ากตอ้งการ Porter Service 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ คา่ซกัรีด, โทรศพัท,์ แฟกซ,์ เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, วีซ่าและค่าด าเนินการ 

(ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบิน
ใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
 วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 
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▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ 

Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 
x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้ งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจ้งแล้วข้างต้น 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาแบบออนไลน์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ (แสกนสี) 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้ม

สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาการรับวคัซีนครบ 2 เขม็ หรือส าเนาวคัซีนพาสปอร์ต  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ : ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  
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11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 7 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่น จากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ : หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 
(รวมวซ่ีาและทิปทุกอย่างแล้ว…พร้อมเที่ยวบินภายใน) 

 

ราคาทัวร์ 109,900 บาท   15-24 ม.ค. 65   12-21 ก.พ. 65  
19-28 ม.ีค. 65    11-20 เม.ย. 65 

 

  
  

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานทูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัท่ี 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 
 

 

 

 


