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อนุสำวรียโ์ กลเด้นเกต – โอเปร่ำเฮ้ำส์ – โบสถ์วลำดิ เมียร์ – โบสถ์เซนต์ไมเคิ ล – โบสถ์เซนต์
โซเฟี ย – โบสถ์เซนต์แอนดรูว์ – พิ พิธภัณฑ์เชอร์โนบิล – มหำวิ หำรอำรำมหลวงแห่งหมู่ถำ้
พอร์จเซตกำ – พิ พิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ขมุ ทรัพย์ – พิ พิธภัณฑ์สถำปัตยกรรมพืน้ บ้ำนและวิ ถี
ชีวิตชนพืน้ เมือง







กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน
อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต ปราการป้องกันตัวเมืองเตียฟตอนบน
มหาวิหารอารามหลวง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน
พิพธิ ภัณฑ์เชอร์โนบิล สร้างอุทิศให้แก่ผูเ้ สียชีวิตจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าระเบิด
อิ สระช้อปปิ้ งในห้างกัลลิเวอร์

กำหนดกำรเดิ นทำง
กรกฎำคม – ธันวำคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – เคียฟ
08.00 น. คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์ R (เช็คอิ นกรุป๊ )
เคำน์ เตอร์สำยกำรบิ นยูเครนอิ นเตอร์เนชันแนลแอร์
่
ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวก
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11.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ โดยสำยกำรบิ นยูเครน เทีย่ วบินที่ PS272
18.30 น. ถึงสนำมบิ น BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (1) บริการเซ็ตเมนูอาหารพืน้ เมืองยูเครนและจอร์เจีย
ภายในร้านและบริเวณรอบนอกตกแต่งร้านและสวนอย่างสวยงาม
นาท่านเข้าทีพ่ กั RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง อนุสำวรียโ์ กลเด้นเกต – พิ พิธภัณฑ์เซอร์โนบิ ล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (2) ) นาทุกท่านชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศ
ยูเครน ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็ น 1 ใน 5 เมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าสวยทีส่ ุด
ในยุโรป ด้วยความลงตัวของผังเมืองตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ของแม่น้ าดนีปเปอร์ DNIPRO ทาให้ทศั นียาภาพสวยงาม
360 องศา น าท่ า นเดิน ชมย่ า นใจกลางเมือ งผ่ า นชมย่ า นใจกลางเมือ ง KHRESCHATYK MAIDAN
CENTRAL SQUARE ซึ่งเป็ นถนนสายหลักของเมือง จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็ นบริเวณ
ทีต่ งั ้ สถานทีร่ าชการทีส่ าคัญ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีปิดการจราจรในบริเ วณนี้เพื่อเปิ ดเป็ นถนนคนเดิน
และทีร่ วบรวมศิลปิ นหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ ท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่าง
ในวันหยุดกันอย่างอบอุ่น จากนัน้ ชมจัตุรสั (MYKHAILIVSKA) จัตุรสั ที่สวยงามคลาสสิค เป็ นจุดโดดเด่น
ทีส่ ุดของเคียฟ ผ่านอาคารรัฐสภายูเครน อนุสาวรียแ์ ห่งมิตรภาพของรัสเซียและยูเครนสร้างด้วยหินแกรนิต
โค้งเป็ นรูป ครึง่ วงกลม จากนัน้ ชม อนุสำวรียโ์ กลเด้นเกต GOLDEN GATE MONUMENT ประตูเมือง
เก่าทีเ่ จ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 11 เป็ นส่วนหนึ่งของปราการป้ องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน
ปั จจุบนั ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ชม โอเป
ร่ำเฮ้ำท์ โรงละครเก่าแก่ และมีช่อื เสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบ
เกือ กม้าที่แ ม้เสียงกระซิบจากเวทีก็ส ามารถได้ยนิ ไปทัวทั
่ ง้ บริเวณ ชม โบสถ์เซนต์ ไมเคิ ล หรือ โดม
ทองคา เป็ นทีป่ ระกอบพิธที าง ศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ อยู่รมิ แม่น้ านีเปอร์ สร้างในยุค
กลางสมัย กษัต ริย์ SVIATOPOLK II LZIASLAVICH ที่ป กครองดิน แดน KIEVAN RUS โบสถ์เซนต์
โซเฟี ย เข้าชมภายในโบสถ์เก่ าแก่ ท่สี ร้างขึ้นตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1037โดยกษัต ริย์ยาโรสลาฟ ภายในประดับ
ตกแต่ งด้ว ยกระเบื้อ งโมเสคสีต่ างๆกว่ าล้า นชิ้น โดยเฉพาะรูป พระแม่ม ารีท่ีท าจากกระเบื้อ งโมเสคสี
ทองเหลืองอร่าม เป็ นสถานทีท่ ใ่ี ช้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาของกษัตริยใ์ นอดีต โบสถ์เซนต์แอนดริ ว ที่
เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึน้ ในศตวรรษที1่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ราสเตรลี่ ตัวโบสถ์ทาเป็ น
รูปโดมศิลปะแบบบารอกรายล้อมด้วยหอคอยสูงสีด่ ้าน จากนัน้ นาท่านขึน้ สู่ฐานระเบียงทีส่ ามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบภายในตกแต่งไว้อย่างวิจติ รบรรจงด้วย ภาพวาด รูปปั ้น รูปแกะสลักเคลือบ
ทอง ประติมากรรมต่างๆ
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ ZA DVOMA ZAITSYAMY (3)
อิส ระช้อ ปปิ้ งย่านถนนคนเดิ น ANDRYIVSKY UZVIZ เป็ นย่านการค้าเก่ าแก่ ใจกลางเมืองในยุค กลาง
ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกจากยูเครน จาพวกไม้แกะสลัก ผ้าคลุมไหล่ปักด้วยมือ
ผ้ า พัน คอ ตุ๊ ก ตาแม่ ลู ก ดก ไข่ ฟ าแยร์เ ช และอื่น ๆ จากนั ้น น าท่ า นเข้า ชมพิ พิ ธภัณ ฑ์ เชอร์โ นบิ ล
(CHERNOBYL MUSEUM) เป็ น สถานที่ท่ีส ร้างอุ ทิศ ให้แ ก่ ผู้เสีย ชีว ิต จากเหตุ ก ารณ์ โรงไฟฟ้ าปรมาณู
นิวเคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ทีเ่ มืองพรีเพียต ซึง่ ตอนนัน้ ยังเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
ส่งผลให้มผี ู้เสียชีวติ เป็ นจานวนมหาศาลและต้องอพยพผู้คนออกจากพื้นออกจากพื้นที่ดงั กล่าวมากกว่า
350,000 คน....จากนัน้ ให้ท่านอิ สระช้ อปปิ้ งในห้ ำงกัลลิ เวอร์ (MALL GULLIVER) อาคารนี้เดิมเรียกว่า
CONTINENTAL ต่อมาในปี ค.ศ.2011 ได้มกี ารเปลี่ยนชื่อเป็ น GULLIVER มัลติฟังก์ชนั ่ คอมเพล็กซ์ท่ี
ทันสมัย ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองใกล้กบั สถานีรถไฟใต้ดนิ PALATS SPORTU เป็ นอาคารสานักงานทีส่ งู ทีส่ ุดใน
เคียฟอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)
นาท่านเข้าทีพ่ กั RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สำม มหำวิ หำรอำรำมหลวง – พิ พิธภัณฑ์สงครำมโลกครัง้ ที่ 2
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นาทุกท่านชม มหำวิ หำรอำรำมหลวงแห่ งหมู่ถำ้ พอร์จเชต
กำ ลำฟร่ ำ MONASTERY OF THE CAVE (SPECHERSKA LAVRA) 1 ใน 7 สถานที่ ใ นยู เ ครนที่
องค์กร UNESCO ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ให้เป็ น เจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้าตัง้ อยู่
บนเชิงเขาที่มถี ้ารอบๆ ภูเขา เนื้อทีกว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั ง่ แม่น้ าดนีปเปอร์ เป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริสต์นิกายอีสเดิรน์ ออร์โธด็อกซ์ ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี ค.ศ.
651 โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผูต้ ้องการความสงบเลือกถ้าที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ เป็ นอารามระดับสูง
สาหรับนักบวชของนิกายอีสเติรน์ ออร์โธด็อกซ์ ทาให้ในยุคนัน้ มีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลังไหลเข้
่
า
มาปฏิบตั แิ ละสร้างอารามตามหมู่ถ้ามากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็ นหมู่บ้านที่มนี ักบวชมาก
ทีส่ ุดในยุโรปตะวันออก จุดเริม่ ต้นของศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผูก้ ่อตัง้
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มอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์ส ินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวงถึง
6 แห่ง

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่ ZTSARSKE SELO (6)
น าท่ า นชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส งครำมโลกครัง้ ที่ 2 ชมอาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ต่ างๆที่ป ลดประจ าการจากสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคี ยฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธ
ต่ างๆ เพื่อไว้เตือ นใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ ชมแบล็กทิว ลิป เป็ นเฮลิค อปเตอร์ท่ี
ลาเลียงร่างทหารที่เสียชีวติ พันชีวติ จากสงครามกลับมายังกรุงเคียฟ ชมอนุสำวรีย์เทพีผ้ปู กป้ องกรุง
เคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) ที่สูงเด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ าดนีปเปอร์ (DNIPRO) จากนัน้
ให้ท่ านอิส ระช้อ ปปิ้ งย่านการค้าที่ทนั สมัย KHRESHCHATYK STREE ช้อ ปสิน ค้า HI-END อาทิ เช่น
LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE,
BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือ นั ง่ จิบ กาแฟและเบอเกอรี่ท่ีข้ึน ชื่อ ของยูเครน ในร้า น
WOLDONSKY BAKERY CAFÉ PATISSERIE
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัต ตาคารอาหารท้อ งถิ่น OPANA (7) สัมผัส รสชาติของไวน์ และวอดก้าของ
ยูเครน พร้อมดนตรีพน้ื เมืองขับกล่อม
นาท่านเข้าทีพ่ กั RADISSON BLUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
พิ พิธภัณฑ์สถำปัตยกรรมพื้นบ้ำนและวิ ถีชีวิตชนพื้นเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) อิสระช้อปปิ้ งในห้ ำง GLOBUS ศูนย์การค้าที่มชี ่อื อีกแห่งของ
ยู เค ร น มี สิ น ค้ า STREE BRAND อ า ทิ เช่ น TRESPASS, ESPIRIT, MOTOR JEANS, POLO,
GARAGE, CACHAREL, COLLIN’S, TOMMY, HILFIGER, MOREOVER, ECCO, FELLINI, STEP,
CARLO PAXOLINI จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สถำปั ตยกรรมพื้นบ้ำนและวิ ถีชีวิตชนพื้นเมือง
(FOLK-WOODEN ARCHITECH OPEN AIR MUSEUM) พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค .ศ. 1993 มี
พื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ า PTICH ในศตวรรษที่ 19 ที่ดนิ แห่งนี้ถูกครอบครองโดย
ราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุส (THE ELSKYS) มานานกว่า 130 ปี และพัฒนาสถานทีแ่ ห่งนี้ให้เป็ นศูนย์กลาง
ทางวัฒ นธรรมของ พิพ ิธภัณ ฑสถานแห่งชาติด้านสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมยูเครน เป็ นพิพิธภัณ ฑ์
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กลางแจ้งทีใ่ หญ่ท่สี ุดในยุโรปซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพนั ธุ์แห่งชาติท่จี ดั เป็ นที่เก็บรวบรวมงานฝีมอื ด้าน
ต่างๆ ของหลายชนชาติ ทัง้ งานปั ้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้ กังหันลมเก่ า โรงสี ตลอดถึงแสดงถึง
ประเพณีโบราณ วัฒนธรรมชนบท วิถีการดาเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมของภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศยูเครน
ย้อนอดีตไปเมือ่ 100 ปี ก่อนหน้านี้

กลางวัน

19.25 น.
วันที่ห้ำ
09.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่ (9)
สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยังสนามบิน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ PS273
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

27-31 กรกฎำคม 2561
10-14 สิ งหำคม
14-18 กันยำยน
12-16, 19-23 ตุลำคม
16-20 พฤศจิ กำยน
7-11 ธันวำคม
อัตรำนี้ รวม

ผูใ้ หญ่

39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
ไม่มีเตียงเสริ ม
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900
39,900

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
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1. ตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ สำยกำรบิ นยูเครน อิ นเตอร์เนชันแนลแอร์
่
ไลน์ เส้นทาง
กรุงเทพ – เคียฟ – กรุงเทพ 2 เทีย่ วบิน
2. ค่าทีพ่ กั รวม 3 คืน กรุงเคียฟ
3. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศรับ-ส่งคณะ ตามรายการเดินทาง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าบริการในการจัดนาเทีย่ วอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผชู้ านาญงาน ตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันการเดินทาง (อุบตั เิ หตุ) ตามเงือ่ นไขประกันกลุ่มในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศยูเครน ประมาณท่านละ 2,500 บาท
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
3. ค่าธรรมเนียมค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 5 ยูโ ร/คน/วัน)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร/คน/วัน)
7. ค่ำกระเป๋ำสัมภำระที่เกิ นกว่ำ 1 ใบ นำหนักจำกัดเพียง 20 กิ โลกรัม
8. ค่าบริการขนกระเป๋ า ทีโ่ รงแรม / สนามบิน / สถานีรถไฟ
เงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 20,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
3. หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
4. กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 6 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
5.
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ เ่ี ดินทาง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ทางบริษทั ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ
6.
เมือ่ ได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
7.
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั ้ ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมูค่ ณะและ
ยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง

EUR
1.
2.
3.

UKR01(PS)JUL-DEC
สงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1. คณะเดินทางขัน้ ต่ า 15 ท่านขึน้ ไป
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และ
ปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4. ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริก ารคืนไม่ได้
5. กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
6. สำหรับท่ำนที่จะออกบัตรโดยสำรเครื่องบิ นภำยในประเทศ เช่ น เชี ยงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณำ
แจ้งบริ ษัทก่อน เพื่อยืนยันว่ำทัวร์คณะที่ ท่ำนจองไว้สำมำรถออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ หำกท่ ำนออกบัตร
โดยสำรโดยไม่ ได้ รบั กำรยื นยันจำกบริ ษัท ฯ แล้ วปรำกฏว่ ำทัวร์ค ณะนั น้ ยกเลิ ก บริ ษัท ฯไม่ รบั ผิ ด ชอบ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำยูเครน
ใช้เวลำทำกำรอนุมตั ิ วีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 14 วันทำกำร
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เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด สาเนา 1 ชุด
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้
งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชารุด ฉีกขาด มีรอยขีด
เขียน (สาหรับท่านทีม่ หี นังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีร่ ปู ถ่าย จานวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ต้องเป็ นรูป
ทีถ่ ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ามสวมหมวก สวมแว่นตา
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน/สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า/ใบ
เปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้าเคยเปลีย่ น) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานการทางาน
4.1 กรณีเป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ฯ ระบุตาแหน่ง , เงินเดือน, วันเริม่ ทางานและช่วงเวลา
ทีอ่ นุมตั ใิ ห้ลาหยุด ระบุว่าเดินทางไปยูเครน และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน่ วีซ่า (ต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
และเป็ นหลักฐานปั จจุบนั เท่านัน้ ) โดยชื่อลูกค้าทีร่ ะบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรง
ตามหน้าพาสปอร์ต
4.2 กรณีเจ้าของกิจการ สาเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทาง เป็ น
กรรมการหรือหุน้ ส่วนพร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสาเนาและประทับตราบริษทั ฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.4 กรณีทเ่ี กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข้าราชการบานาญมาด้วย
5. หลักฐานการเงิน
5.1 สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วันก่อน
วันนัดยื่นวีซ่า
5.2 หากต้องรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลอื่นในคณะ ต้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จา่ ย (BANK GUARANTEE) ที่
ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุช่อื เจ้าของบัญชี และบุคคลทีเ่ จ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับ
ภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. เบอร์มอื ถือทีต่ ดิ ต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์
7. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มทีแ่ นบมาให้ถูกต้องด้วย เนื่องจากเป็ นข้อมูลทีต่ อ้ งส่ง ให้กบั ทาง
สถานทูต ทางสายการบิน ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ ถูกปฏิเสธวีซ่าได้
เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและ ขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสาย
การบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
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ดาเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2. กรณี ท่ีต้ อ งการ REQUEST ชนิ ด ของห้ อ งพัก เป็ นพิ เ ศษ .....บริษั ท ฯ จะแจ้ง ให้ ท างบริษั ท ตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ควำมรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

