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อนัซีน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 10 วนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าท่ี  9 หรือ 10 อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั
ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ บริการ 

 

วันท่ีสอง อสิตันบูล – คีชีเนา (ประเทศมอลโดวา) 
 

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตนับูล (IST) ประเทศตุรกี แวะเปล่ียนเท่ียวบินสู่เมืองคีชีเนา ประเทศมอลโดวา 
 อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ภายในสนามบินอิสตนับูล ตามอธัยาศยั 
07.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล สู่สนามบินคีชีเนา โดยเท่ียวบิน TK269 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 



09.15 น. เดินทางถึงสนามบินคีชีเนา ประเทศมอลโดวา น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองออร์เฮ (Orhei) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองโบราณท่ีตั้งอยู่

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองคีชีเนา โดยมีแม่น ้าราอุทไหลผา่น (Raut River) เมืองโบราณแห่งน้ีเรียกไดว้า่ 
 เป็นศูนย์กลางทางประวติัศาสตร์ของมอลโดวา สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนเผ่าทริปพิเลียน 

(Trypillian) น าท่านเท่ียวชมเขตประวติัศาสตร์ออร์เฮ ซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีผสมผสานทิวทศัน์ธรรมชาติของ
อารยธรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ บริเวณน้ีน้ีประกอบดว้ยซาก ถ ้า อาราม ห้องอาบน ้ าสาธารณะ และป้อมปราการ 
ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจง้ขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่
ภายในเชิงเขาหินปูน ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงามมาก 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองคีชีเนา (Chisinau) น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมอลโดวา (Modova National 
Museum) ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางกรุงคีชีเนา เป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีช่ือเสียง
จากประวติัศาสตร์ท่ีไม่ธรรมดาและความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น ภายในพิพิธภณัฑ์ไดมี้การเก็บ
รักษาส่ิงของทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ กว่า 3,500,000 ช้ิน น าท่านยอ้นรอยชมประวติัศาสตร์ของประเทศมอลโดวา
ท่ีแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัอาคารรัฐสภาของมอลโดวา (Parliament) จากนั้นน าท่าน
สู่สวนสาธารณะสเตฟาน เซล แมร์ (Stefan Cel Mare Park) ซ่ึงเคยมีช่ือว่าสวนสาธารณะพุชกิน (Pushkin Park) 
เป็นสวนสาธารณะท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ โดยครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 7 เฮกเตอร์ สถานท่ีน่าสนใจใน
สวนสาธารณะแห่งน้ี มีทั้งน ้ าพุท่ีสวยงามและรูปป้ันกวีเพลงคลาสสิกชาวโรมาเนียและชาวมอลโดวาผูมี้ช่ือเสียง 
จากนั้นน าท่านสู่ถนนสเตฟานเซลแมร์ (Stefan Cel Mare Boulevard) อนัเป็นถนนท่ีตั้งของหมู่อาคารสวยงาม และ
หน่วยงานส าคญัต่างๆของมอลโดวา ได้เวลาน าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งการประสูติ (Nativity Cathedral) เป็น
มหาวิหารท่ีส าคญัท่ีสุดในศาสนจกัรออร์โธดอกซ์มอลโดวา (Moldovan Orthodox Church) โดยสร้างขึ้นในปี 1836 



ตั้งอยู่ใจกลางกรุงคีชีเนา เป็นมหาวิหารในสไตล์นีโอคลาสสิก หน่ึงในลกัษณะเด่นท่ีสุดของมหาวิหารแห่งน้ีคือ
แท่นบูชาสามแท่นท่ีสวยงาม และหอระฆังด้านหน้าของอาสนวิหาร  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับประตูชัย 
(Trimphal Arch) หน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองหลวงตั้งอยู่ถดัจากมหาวิหารแห่งการประสูติ (Nativity Cathedral) 
โดยสร้างขึ้นในกลางศตวรรษท่ี 19 เป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะของรัสเซียเหนือจกัรวรรดิออตโตมนั หน่ึงในจุดเด่น
ของประตูชยัน้ีคือระฆงัขนาดยกัษซ่ึ์งอยูภ่ายในประตูชยัแห่งน้ี 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Jolly Alon Chisinau **** หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม  คีชีเนา – เบนเดอร์ – ทีรัสปอล – โอเดสซา (ประเทศยูเครน - พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเบนเดอร์ (Bender) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ใกล้แม่น ้ าดิเนสเตอร์ (Dniester) ในแหล่งประวติัศาสตร์ของมอลโดวา น าท่านเข้าชมป้อมปราการเบนเดอร์ 
(Bender Fortress) เป็นป้อมปราการสร้างแบบออตโตมัน ประมาณศตวรรษท่ี 16 เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
กองทพัรัสเซียและตุรกี น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของป้อมปราการโบราณแห่งน้ี ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมอาราม นูออล 
นีมท์ (Noul Neamt Monastery) เป็นอารามมอลโดวาออโธดอกซ์ท่ีตั้งอยู่ในเมืองชิตคาเนีย ใกลก้บัเมืองเบนเดอร์ 
และทีรัสปอล และยงัตั้งอยู่ในพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ของบาสซาราเบีย อารามแห่งน้ีถูกคน้พบในปี 1861 และได้
ถูกปิดและเปล่ียนเป็นสถานพยาบาลในปี 1962 ในคร้ังท่ีมอลโดวายงัเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวียต และไดท้ า
การเปิดอีกคร้ังในปี 1962 น าท่านชมความสวยงามของอารามแห่งน้ี 



 
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทีรัสปอล (Tiraspol)  เป็นเมืองใหญ่อนัดับ 2 ของประเทศมอลโดวา และเป็นเมืองหลวง
อย่างไม่เป็นทางการของทรานส์นีสเตรีย ตั้ งอยู่บนริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ านีสเตอร์ และเป็นเมืองศูนยก์ลาง
ภูมิภาคในการผลิตอุตสาหกรรมเบา เช่น เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า และผลิตเหลา้องุ่น เมืองน้ีสร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1792 ถึงแมว้่าจะมีหลายชนชาติอาศยัอยู่นานกว่าพนัปี และเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐโซเวียตมอลโดวา
ในสหภาพโซเวียต จนถึง ค.ศ. 1940 เมืองน้ีไดถู้กท าลายอย่างหนกัระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง น าท่านเท่ียวชม
เมืองทีรัสปอล น าท่านแวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เลนนิน (Vladimir Lenin Monument) จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
อนุสาวรียร์ถถงั (Tank Monument) และอนุสาวรียเ์คร่ืองบิน (Monument of Aviators) น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมือง
ทีรัสปอล ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโอเดสซา (Odessa) (ระยะทาง 104 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Milano Hotel Odessa **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
วันท่ีส่ี โอเดสซา  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองโอเดสซา เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศยูเครน และเป็นเมืองท่าส าคญัในทะเลด า จนได้

ฉายาว่า "ไข่มุกแห่งทะเลด า" และ "เมืองหลวงใต"้ ในช่วงจกัรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียต เมืองน้ีตั้งขึ้นเม่ือ 
2,600 ปีในช่วงเป็นอาณานิคมในยุคกรีกโบราณ และยงัเป็นหน่ึงในสมรภูมิส าคญัในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
น าท่านชมบนัไดโพธอมคิน (Potemkin Steps) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนักท่องเท่ียวเป็น
อย่างมาก โดยบนัไดแห่งน้ีถือว่าเป็นทางเขา้อย่างเป็นทางการส าหรับคนท่ีจะเขา้มาในเมืองโอเดสซา  ส าหรับ
บนัไดโพธอมคิน ไดรั้บการออกแบบโดย F. Boffo โดยบนัไดทั้งหมด 192 ขั้น สูง 27 เมตร และยาว 136 น าท่าน
ถ่ายรูปกบัอนุสาวรียข์อง Duke de Richelieu ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งโอเดสซา รวมไปถึง อาคารเทศบาลเมือง และ

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


โบสถ ์จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโอเดสซาโอเปร่าและบลัเล่ตเ์ธียเตอร์ (Odessa Opera and Ballet Theater) อีกหน่ึง
อาคารท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงถูกเปิดคร้ังแรกในปี 1810 และถูกไฟไหมท้ าลายไปในปี 1873 ต่อมาถูกสร้างขึ้นใหม่
ในในสไตลนี์โอบาร็อค และเปิดอีกคร้ังในปี 1887 ปัจจุบนัถือวา่เป็นอาคารท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในอาคาร
ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกอีกดว้ย  ไดเ้วลาน าท่านสู่ท่าเรือโอเดสซา (Odessa Port) ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงท่าเรือท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในเขตทะเลด า  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมสุสานโอเดสซา (Odessa catacombs) ถูกสร้างขึ้ นในเหมืองแร่เก่าท่ีถูกทิ้งร้างมานาน ภายในมี
ลกัษณะเป็นอุโมงคใ์ตดิ้นคลา้ยๆกบัเขาวงกตท่ีความซับซ้อนขนาดใหญ่ ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สุสานไดถู้ก
ใช้เป็นสถานท่ีหลบซ่อนส าหรับเหล่าทหาร ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีมาก ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
ส ารวจอุโมงค ์จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัโวรอนสตอฟ (Vorontsov Palace) เป็นพระราชวงัสร้างขึ้น
ในสมยัศตวรรษท่ี 19 มีลานขนาดใหญ่หนา้พระราชวงั ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีอยู่ในช่วงการบูรณะ จึงยงัไม่ได้
เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ชม อย่างไรก็ดีนกัท่องเท่ียวสามารถชมความสวยงามของลานกวา้งหนา้พระราชวงัและเก็บ
ภาพพระราชวงัแห่งน้ีได้ สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ถนนคนเดิน Odessa Passage ซ่ึงเป็นถนนช้อปป้ิงสตรีทแห่ง
เมืองโอเดสซา อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Milano Hotel Odessa **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 
 

วันท่ีห้า โอเดสซา – พพิธิภัณฑ์มิสไซร์ – กรุงเคียฟ (พกัค้าง 2 คืน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่เมืองโพบุสเก ้(Pobuzke) ซ่ึงเป็นเมืองทางทหารของยเูครน (ระยะทาง 250 ก.ม.ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งทางของประเทศยเูครน เมืองโพบุสเกเ้ป็น



เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของอดีตกองทพัทหารสหภาพโซเวียตและยงัเป็นสถานท่ีทางยทุธศาสตร์ทางทหารในการยงิมิส
ไซร์ของกองทพัโซเวียต      

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภณัฑ์ทางทหารของสหภาพโซเวียตพร้อมทั้งถ่ายรูปกับรถถงัและจรวดมิสไซร์ขนาดใหญ่
หลากหลายชนิดท่ีมีการจดัแสดงและเป็นเสมือนสถานท่ีร าลึกถึงแสนยานุภาพอนัยิ่งใหญ่ของกองทพัโซเวียตใน
อดีตก่อนท่ีล่มสลายและแตกออกเป็นหลายหลายประเทศ รวมถึงยูเครนในปัจจุบนั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพอาวุธ
ยทุโธปกรณ์ทางทหารของอดีตสหภาพโซเวียต ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่กรุงเคียฟ (Kiev) เมืองหลวงของยเูครน 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
 

วันท่ีหก เคียฟ – เชอร์โนบิล – เคียฟ – สถานีรถไฟใต้ดินท่ีลกึท่ีสุดในโลก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเชอร์โนบิล (Chernobyl) (ระยะทาง 134 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) น าท่านสัมผสั

ประสบการณ์การเยอืนเมืองพรีเพียต ซ่ึงเป็นเมืองท่ีรัฐบาลยเูครนไดอ้นุญาตใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ไปชมพื้นท่ี ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 1986 (กวา่ 30 ปีท่ีผ่านมา) น าท่านเท่ียวชม
เมืองพรีเพียตหรือเมืองร้างแห่งเชอร์โนบิล เม่ือคร้ังเคร่ืองปฏิกรณ์หมายเลข 4 แห่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล
เกิดการระเบิดขึ้น เมืองพรีเพียต ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองเคียฟ อนัเป็นเมืองหลวงของยเูครนประมาณ 60 ไมล ์และตั้งอยู่
ใกล้กับโรงไฟฟ้าแห่งน้ีมากท่ีสุดก็ได้กลายเป็นเมืองร้างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งน้ีนิตยสารฟอร์บส์ซ่ึงเป็น
นิตยสารเก่ียวกบัธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาไดร้ะบุว่า เชอร์โนบิลคือสถานท่ีพิเศษหน่ึงเดียวในโลก ท่ีจะ
เปล่ียนวิถีความคิดของผู ้ท่ีไปเยือนไปตลอดกาล  ซ่ึงในปีแรกของการท่องเท่ียวเชอร์โนบิลนั้ นมียอดของ
นกัท่องเท่ียวกวา่หม่ืนคนท่ีไปเยอืนเลยทีเดียว ไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเคียฟ 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Chenobyl Cafeteria) 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีลึกท่ีสุดในโลก นั่นคือ สถานีรถไฟใตดิ้นอาร์เซนัลนา (Arsenalna)  ท่ีมี
แม่น ้ าและหนองน ้ าเป็นอุปสรรคในเส้นทางการแล่นของรถไฟใต้ดินสาย Sviatoshynsko-Brovarska ท าให้ท่ีน่ี
กลายเป็นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีลึกท่ีสุดในโลก  สถานีอาร์เซนัลนา สร้างอยู่ใตพ้ื้นดินไปกว่า 105.5 เมตร ถา้ลองน า
ความลึกมาวางให้เป็นแนวนอนก็จะมีความยาวเท่ากบัรูปป้ันของอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพเลยทีเดียว และในส่วนของ
ห้องสถานี จุดขายตัว๋และทางเดินยงัมีความลึกประมาณ 12 เมตรอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจท่ีสถานีจะมีความลึก
ท่ีสุดในโลก ดงันั้นผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการมาเส้นทางน้ี จะตอ้งใช้บนัไดเล่ือนสองรอบ ในระยะทางท่ีเหมือนไม่มีท่ี
ส้ินสุดสักที ซ่ึงจะใชเ้วลาในการเดินทางกวา่จะถึงท่ีขึ้นรถไฟทั้งหมด 5 นาที  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Park Inn by Radisson Hotel Kiev **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีเจ็ด กรุงเคียฟ – บินสู่กรุงมินสก์ (ประเทศเบรารุส – พกัค้าง 2 คืน) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเคียฟ (Kiev) เมืองใหญ่สุดของประเทศยูเครน อยู่ทางภาคกลางริมแม่น ้ านีเปอร์ น าท่านเขา้ชม

อารามแห่งหมู่ถ  ้ า (Monastery of the Cave) เป็นโบสถ์ส าคญัในนิกายยูเครนออร์โธดอกซ์ จดัเป็น 1 ใน 7 สถานท่ี
ในยูเครนท่ีองค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1990 ให้เป็นเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องยูเครน สร้างขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1051 ตั้งอยู่บนเน้ือท่ีกว่า 75 เอเคอร์ ริมฝ่ังแม่น ้ านีเปอร์ ชั้นบนของอารามประกอบดว้ยหอระฆงั (Bell 
Tower) ในสถาปัตยกรรมยเูครนเนียน สูง 76 เมตร น าท่านชมความสวยงามของอาราม พร้อมเก็บภาพตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายรูปกบัโรงละครโอเปร่าแห่งเมืองเคียฟ (Kiev opera house) ซ่ึงเป็นโรงละครเก่าแก่ สร้างใน
สมัยสหภาพโซเวียต จากนั้ นน าท่านชมงดงามด้านสถาปัตยกรรมของโบสถ์  เซนต์ไมเคิล โดมทองค า 
(St.Michael’s Golden-Domed) และ มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (St. Sophia Cathedral) โบสถ์เซนต์ไมเคิลสร้างในยุค

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/


กลางสมยักษตัริย ์Sviatopolk II Iziaslavich ท่ีปกครองดินแดน Kievan Rus ในปี 1050-1113 ดินแดนแห่งน้ีเป็นรัฐ
อิสระ มีอาณาเขตอยู่ในประเทศยูเครนปัจจุบนั รูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบยูเครนเนียน บาร็อก ดา้นใน
ตกแต่งแบบไบแซนไทน์ มีลกัษณะเหมือนโบสถห์ลายแห่งในรัสเซียและตุรกี ส าหรับมหาวิหารเซนตโ์ซเฟียไดรั้บ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก มหาวิหารน้ีสร้างขึ้นในสมยัของกษตัริย ์Yaroslav I the Wise ท่ี
ครองดินแดน Kievan Rus เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี 1037 มีรูปแบบการสร้างเหมือนโบสถ์เซ็นต์โซเฟียในนครอิสตนับูล 
ประเทศตุรกี มีหลงัคาเป็นโดมจ านวนมากถึง 13 โดม ดา้นในตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสกหลากสีและภาพเขียนสีเฟ
รสโก เดิมมหาวิหารแห่งน้ีเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยท่ี์ครองดินแดน Kievan Rus อิสระให้ท่านได้ชมความ
สวยงามของมหาวิหารทั้ ง 2 แห่ง  ได้เวลาน าท่ าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังท่ี  2 (World War II 
Museum) น าท่านชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆท่ีปลดประจ าการจากสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีนาซีเยอรมนับุกเขา้กรุง
เคียฟ ซ่ึงภายหลงัจากสงครามสงบแลว้ไดเ้ก็บรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อไวเ้ตือนใจชนรุ่นหลงัใหร้ะลึกถึงเหล่าวีรชนผู ้
กลา้หาญ น าท่านชมแบลค็ทิวลิป หรือเฮลิคอปเตอร์ท่ีล าเลียงร่างทหารท่ีเสียชีวิตพนัชีวิตจากสงคราม  

   
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สมบัติแห่งชาติยูเครน (Museum of the Historical Treasures) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดเก็บ
รักษา และจดัแสดงสมบติัมีค่าต่างๆ ของประเทศยเูครน ไม่วา่จะเป็น อญัมณี เคร่ืองประดบั เคร่ืองทอง เคร่ืองเพชร
พลอยโบราณ และภาพวาด และยงัมีสมบติัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดไดแ้ก่ เคร่ืองประดบัทองค าท่ีงดงามของชาวไซ
เธียน Scytian ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกเป็นมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านชมความสวยงาม
ของสมบัติ ท่ี จัด เก็บภายในพิพิ ธภัณฑ์แห่งน้ี  สมควรแก่ เวลาน าท่ าน สู่จัตุ รัส อิสรภาพ   (Independence 
Square) และ จตัุรัสถนน Khreschatyk เป็นศูนยร์วมร้านอาหาร โรงแรม และส านักงานธุรกิจต่างๆ ในช่วงวนัหยุด
สุดสัปดาห์จะปิดการจราจรบริเวณจตุัรัสทั้งสองเพื่อให้ประชาชนไดอ้อกมาเดินเล่นท ากิจกรรมกลางแจง้ หรือน า
สินคา้ท่ีระลึกมาขายให้นกัท่องเท่ียว จากนั้นน าท่านสู่ย่าน Andriyivskyy Descent เป็นเนินเขาท่ีอยู่ใกลเ้ขตเมืองเก่า
ของเคียฟช่ือ Podil ในเขตน้ีไดรั้บการยกย่องจากนักท่องเท่ียวให้เป็นย่านมงมาร์ตของเมืองเคียฟ (Montmartre of 
Kiev) เหมือนกบัมงมาร์ตในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ท่ีเป็นศูนยร์วมของศิลปะจดัแสดงกลางแจง้ อิสระให้ท่าน
ไดเ้ดินเล่นตามอธัยาศยั  



 
 

17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเคียฟ 
 อิสระอาหารค ่าภายในสนามบินตามอธัยาศยั โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 25 ยโูร 
19.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคียฟ สู่ สนามบินมินสก ์ประเทศเบรารุส 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินมินสก ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พร้อมประทบัตราวีซ่า on arrival 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Minsk Belarus **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 
 
 

วันท่ีแปด มินสก์ – เมอร์ – เนสวิช 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองเมียร์ (Mir) อดีตเป็นหมู่บา้นท่ีถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ. 1569 ซ่ึงยงัคง
อนุรักษ์ความสวยงามทางวฒันธรรมได้อย่างดีเยี่ยม น าท่านเขา้ชมปราสาทเมียร์ (Mir Castle) สร้างขึ้นในสมัย
ศตวรรษท่ี 15 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค แลว้เสร็จราวตน้ศตวรรษท่ี 16 โดย ดยุค อิลินิช โดยในปี ค.ศ.1568 
ปราสาทเมียร์แห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็นของมิโกลาจ คริสตอฟ แห่งออร์แฟน ราดซิวิล ผูท่ี้ได้แต่งเติมปราสาทเมียร์
ให้มีรูปลกัษณ์ในศิลปะแบบเรอเนซองส์จวบจนปัจจุบนั ปราสาทแห่งน้ียงัไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ในปี ค.ศ. 2000  

 

 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเนสวิช (Nesvizh) น าท่านไปเขา้ชมปราสาทเนสวิช (Nesvizh Castle) เป็นปราสาทท่ีโด่งดงั
และเป็นปราสาทท่ีสวยงามของประเทศยูเครน ปราสาทแห่งน้ีเดิมสร้างขึ้นในศิลปะแบบเรเนอซองส์ บาโรค ตั้งแต่
ปี 1582 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัของราชวงศ์ราดซิวิลล์ และเป็นปราสาทท่ีไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994 โดยปราสาทแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรคช้ินแรกแห่ง
ดินแดนยุโรปตะวนัออก น าท่านเขา้ชมความสวยงามของอาคารและห้องต่างๆของปราสาทแห่งน้ี สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมินสก์ (Minsk) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในประเทศเบลารุส ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าสวิส
ลาช (Svislach) และแม่น ้าเนียมีฮา(Niamiha) ท่ีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 280.4 เมตร น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ
จตัุรัสแห่งชยัชนะ (Victory Square) อีกหน่ึงอนุสาวรียห์ลกั หรือท่ีรู้จกักนัในนามของอนุสาวรียแ์ห่งความรักชาติ 
ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงเกียรติของชยัชนะแห่งสงครามในช่วงปีปี 1941-1945 โดยอนุสาวรียถ์ูกสร้างขึ้นใน
รูปแบบของเสาหินท่ีมีรูปทรงปริซึม มี ความ40 เมตร อนุสาวรีย์ถูกเปิดในปี 1954 น าท่านชมจัตุรัสอิสรภาพ 
(Independence Square) เป็นจตัุรัสท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในจตัุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป โดย
บริเวณรอบๆจตุัรัสจะเป็นท่ีตั้งของหา้งชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ ร้านกาแฟ  ร้านเส้ือผา้ โรงภาพยนตร์ และอ่ืนๆอีก
เป็นจ านวนมาก จตุัรัสแห่งน้ีสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงการเป็นอิสรภาพและการแยกออกจากสหภาพโซเวียต ไดเ้วลาน า
ท่านชมคริสตจกัรสีแดง (Red church) หรือ คริสตจกัรแห่งเซ็นตไ์ซม่อนและเฮเลนา (Church of Saints Simon and 
Helena) เป็นคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1905-1910 โดย Edward Woynillowicz 
ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัทางศาสนาวฒันธรรมและสังคมแห่งหน่ึงของเบลารุส จากนั้นน าท่านสู่ยา่นเนซาวิซิ
มอสต้ี อเวนิว (Nezavisimosty Avenue) อีกหน่ึงอเวนิวท่ีเป็นทางสัญจรหลกัท่ีสามารถขา้มจากทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงมินสก์ อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้ งของพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า ห้องสมุดแห่งชาติ 
ธนาคารแห่งชาติ และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Minsk Belarus **** หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 
 

วันท่ีเก้า มินสก์ – อสิตันบูล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมอนุสาวรียเ์กาะแห่งน ้ าตา (Island of tears) อีกหน่ึงอนุสาวรียท่ี์มีความงดงามแห่งหน่ึงของกรุงมินสก ์

ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของเมืองเก่า (Troitskoe predmestie) โดยอนุสาวรียถ์ูกเปิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ปี 1996 สร้างขึ้น
เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามอฟักานิสถาน นอกจากน้ีแลว้ภายในของอนุสาวรียย์งัมี ช่ือของทหาร 
771 คนท่ีเสียชีวิตในอฟักานิสถาน น าท่านชมยา่นเมืองเก่าของกรุงมินสก์ (Troetskoe Predmestie) อีกหน่ึงสถานท่ี

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%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


ท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคญัของประวติัศาสตร์ท่ีเหลือรอดหลงั จากการถูกท าลายในช่วงสงครามเม่ือปี 1941-
1945 ปัจจุบนัยา่นเมืองเก่าแห่งน้ีถือว่าเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดของกรุงมินสก์ ความเก่าแก่ของ
เหล่าอาคารบา้นเรือน ท่ี สร้างขึ้นในสไตล์ Soviet-Bloc รวมไปถึงเหล่าร้านคา้ คาเฟ่ และอ่ืนๆอีกจ านวนมาก  น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Minsk City Hall) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของ
กรุงมินสก์ ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนอาคารหลงัเก่า ในปี 2003 โดยอาคารหลงัเก่านั้นสร้างขึ้นในปี 1582 จนกระทัง่ปี 
1851 อาคารไดถู้กท าลายลงในช่วงของสงคราม ปัจจุบนัซิต้ีฮอลลแ์ห่งน้ีเป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของกรุงมินสก ์ 

 
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ( Holy Spirit Cathedral) อีกหน่ึงคริสตจกัรเก่าแก่ท่ีสร้างขึ้น
ในแบบคริสตจักรเบลารุสดั้ งเดิม (Belarusian Orthodox Church) สร้างขึ้ นในช่วงปี 1633-1642 ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ในเร่ิมแรกถูกใช้เป็นท่ีอยู่ของนางชีคาทอลิก และในปี 1870 ไดก้ลายมาเป็นมหา 
วิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงยงัคงรูปแบบเดิมของอาคารเอาไวจ้นถึงปัจจุบนั  

14.00 น. น าท่านเดินทางสูสนามบินมินสก ์เพื่อเชคอิน 

16.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมินสก ์สู่ สนามบินอิสตนับูล โดยเท่ียวบินท่ี TK284 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชม.) 
  บริการอาหาร เคร่ืองด่ืม และพกัผอ่น บนเคร่ืองบิน 
19.30 น.  เดินทางมาถึงกรุงอิสตนับูล แวะเปล่ียนเคร่ือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน 
20.55 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 64 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.15 ชัว่โมง)  
  สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ 
 

วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 

10.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 



อนัซีน ยูเครน – มอลโดวา – เบลารุส 10 วนั 
ราคาทัวร์ 99,900 บาท : 14-23 ก.พ. 63 / 20-29 มี.ค. 63 / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63 / 1- 10 พ.ค. 63 / 12-21 มิ.ย. 63  

   3-12 ก.ค. 63 / 7-16 ส.ค. 63 / 18 – 27 ก.ย. 63/ 10- 19 ต.ค.63 / 17 – 26 ต.ค. 63 
ราคาทัวร์ 103,900 บาท : 12-21 เม.ย. 2563  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.พ. – ต.ค. 2563 ปีใหม่ / สงกรานต ์2563 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 103,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 10,000 
เด็กต ่ากวา่ 2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 95,900 99,900 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 39,900 39,900 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

85,000 – 110,000 

 (ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัออก BKK- IST-KIV//MSQ-IST-BKK) 24,000 28,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้ (สามารถเขา้ มอลโดวาไดป้ระเทศเดียว ) หกัคืนวีซ่า 1,700 1,700 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2562) ** 

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

เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินTK/ PS (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 ก.ก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าภาษีในประเทศ 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 



▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่า 3 ประเทศ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งจดัการกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด, โทรศพัท-์แฟกซ์, เคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้หรือ
ยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 



▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

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

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ 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 โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 



▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
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 ้
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทาง
ท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาแบบออนไลน์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อ
ขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
 

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

สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
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. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

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

วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ

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

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- 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  

 



 
 

10. 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 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่านั้น ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไมต่่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

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

ระบช่ืุอเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือ

ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็น

คนในครอบครัวเดียวกนั 
 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 



บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่  11/5171  
 

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

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

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท    14-23 ก.พ. 63   20-29 มี.ค. 63   24 เม.ย.- 3 พ.ค. 63  
1- 10 พ.ค. 63   12-21 มิ.ย. 63    3-12 ก.ค. 63    7-16 ส.ค. 63      
18 – 27 ก.ย. 63  10- 19 ต.ค.63   17 – 26 ต.ค. 63 

ราคาทัวร์ 103,900 บาท   12-21 เม.ย. 2563  
  

 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการย่ืน 

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

       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าทีเ่บอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


