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แผนที่ท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....**รายละเอียดโปรแกรมทวัร*์*.... 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เคียฟ  

Day2 เคียฟ - Khreshchatyk Street – โรงละครโอเปรา่ – อนุสาวรยีโ์กลเดน้

เกต – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – โบสถเ์ซนตไ์มเคิล – โบถสเ์ซนตแ์อนดรวิ 

- Andriy uzviz - Maidan Squre - TSUM Mall – เมืองเชอรนิ์ฟซี 

Day3 เมืองเชอรนิ์ฟซี - ป้อมปราการ Khotyn - ปราสาท Kamenets – เชอร์

นิฟซี - City Walking Street 

Day4 เมืองเชอรนิ์ฟซี – มหาวิทยาลยัแห่งชาตเิชอรนิ์ฟซี – เมืองลวีฟ 

Day5 เมืองลวีฟ – โรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์- โบสถ ์St.Yura Cathdral – 

มหาวิทยาลยัลวีฟ - ปราสาท Lviv High - Former Casino – พระราชวงั

โปโตกี - Rynok Square - โบสถ ์Roman Catholic Church Cathedral – 

มหาวิหารอารเ์มเนีย - โบสถ ์Bernardine Monastery - โบสถ ์Dominical 

Cathedral - โบสถ ์St.Andrew Church – โรงละครโอเปรา่ - Market 

Square – พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต   

Day6 เมืองลวีฟ - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ Shevshenkovskiy Gai - โบสถ ์

St.Elezabeta Cathedral - Outlet mall – กรุงเคียฟ  

Day7 กรุงเคียฟ – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ 
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ก ำเนิดกำรเดินทำง 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - เคียฟ  

 

 

 

 

 

 

0930 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูี่ 8 เคานเ์ตอร ์P สายการบินยูเครนอินเตอรเ์นชัน่แนล

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนาท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบับริการ ตรวจเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัที่ออกเดินทาง อตัราค่าบริการ พกัเดี่ยว 

03-09 ก.พ 63 42,900.- 6,900.- 

10-16 ก.พ 63 42,900.- 6,900.- 

17-23 ก.พ 63 42,900.- 6,900.- 

24 ก.พ -01 มี.ค 63 42,900.- 6,900.- 

02-08 มี.ค 63 42,900.- 6,900.- 

09-15 มี.ค 63 42,900.- 6,900.- 

16-22 มี.ค 63 42,900.- 6,900.- 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

1125 ออกเดินทางสู ่เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 271 

1740 ถึงท่าอากาศยานบอรีสปีล เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน หลงัจากน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

น าท่านสู่ที่พกั Kyiv Premier หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง เคียฟ - Khreshchatyk Street – โรงละครโอเปร่า – อนุสาวรียโ์กลเดน้เกต – โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย – 

โบสถเ์ซนตไ์มเคิล – โบถสเ์ซนตแ์อนดริว - Andriy uzviz - Maidan Squre - TSUM Mall - เมืองเชอร์

นิฟซี 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าทุกท่านชมบรรยกาศ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน(Kyiv) เป็นเมืองท่าส าคญัดา้นอุตสาหกรรม

ของยูเครน ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยงัเป็น 1 ใน 5 เมืองท่ีไดร้บัการยกย่องว่า สวยท่ีสุดใน

ยุโรปอีกดว้ย ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังของแมน่ ้าดนีปเปอร ์DHIPRO โดยเป็นจุดท่ีมีทศันียภาพท่ีสวยงาม และอุดมสมบรูณ ์ 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านเดินทางสู่ Khreshchatyk Street ถนนสายหลกัของกรุงเคียฟ มีความยาว 1.2 กม.ทอดยาวจากจตุรสัยุโรป 

(ตะวนัออกเฉียงเหนือ) ผ่าน Maidan และ Bessarabska Square ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาด Besarabsky โดยตามถนน

สายส าคัญน้ีเต็มไปดว้ยส านักงานของสภาเทศบาลเมืองเคียฟซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสภาเมือง ท่ีท าการไปรษณีย์และ

กระทรวงภาคส าคัญๆต่างๆ ในอดีตถนนน้ีเคยถูกท าลายอย่างสมบูรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง โดยทหาร

กองทัพแดงแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตและได้ถูกสร้างใหม่ขึ้ นในสไตล์นีโอคลาสสิคของ

สถาปัตยกรรมสตาลินหลังสงคราม ปัจจุบันถนนสายส าคัญแห่งน้ียังคงมีความส าคัญต่อองค์กรในการบริหาร

ประเทศและธุรกิจในเมืองหลวงรวมถึงยังแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของกรุงเคียฟแห่งน้ีอีกดว้ย น าท่านชมความ

สวยงามและมีมนต์เสน่หข์อง โรงละครโอเปร่า(Opera House) โรงละครเก่าแก่

สรา้งในสมยัสหภาพโซเวียต จากน้ันชม อนุสาวรียโ์กลเดน้เกต GOLDEN GATE 

MONUMENT เป็นจุดท่ีเคยเป็นประตูเมืองเก่าท่ีเจา้ชายยาโรสลาฟสรา้งขึ้ นใน

ศตวรรษท่ี 11 เป็นส่วนหน่ึงของปราการป้องกนัตวัเมืองเคียฟตอนบน คงเหลือไว ้

แต่ซุม้ประตูเมืองเท่าน้ัน และถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว ้

เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบนั และท่านจะไดพ้บเห็นรูปป้ันแมว 

โดยมีความเช่ือวา่ หากท่านไดส้มัผสักบัรูปป้ันท่านจะพบแต่ความโชคดี และจะไดม้ี

โอกาสไดก้ลบัมาเยือนอีกครั้ง น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย(Sophia Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1037 โดยกษัตริยย์าโรสลาฟ ภายในประดบัตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองโมเสคสวยงามมาก และรูปสญัลกัษณพ์ระแม่

มารี ท าจากกระเบ้ืองโมเสค สีทองเหลืองอร่ามกวา่ลา้นช้ิน เป็นท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริยใ์นอดีต 

โบสถเ์ซนตไ์มเคิล(Michael Cathedral)(ถ่ายรูปดา้นหนา้) สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 12 และถูกท าลายลงในสมยัท่ี

ยูเครนถูกปกครองดว้ยระบบสงัคมนิยม และภายหลงัท่ีระบบน้ีล่มสลาย ประชาชนก็ไดเ้รียกรอ้งใหร้ฐับาลสรา้งโบสถ์

ขึ้ นใหม่อีกครั้ง โดยใชเ้วลาในการสรา้ง 3 ปี ปัจจุบนั โบถสเ์ซนต์ไมเคิล ท่ี

ท่านเห็นจึงเป็นอาคารหลังใหม่ทั้งหมด น าท่านชมโบถสเ์ซนตแ์อนดริว

(St.Andriy Church)โบสถ์ท่ีมีรูปร่างและสีสันท่ีสะดุดตา ดึงดูดใจ

นักท่องเท่ียวจากหลากหลายประเทศใหม้าเยี่ยมชมสมัผัสความงดงามของ

อาคารท่ีโดดเด่นท่ีสุดแห่งหน่ึงในสไตล์ศิลปะบาร็อคในช่วงปลายศตวรรษท่ี 

17 - กลางศตวรรษท่ี 18 ออกแบบโดย Bartolomeo Rastrelli สถาปนิก

ชาวอิตาลี โดยลกัษณะเด่นพิเศษของตวัโบสถแ์ห่งน้ี ก็คือ รูปทรงภายนอกตวั

อาคารท่ีเป็นทรงโดมหา้แฉกขนาดใหญ่ ผสมผสานกบัการตกแต่งของรูปงานปูนป้ันจากช่างชั้นเยี่ยมท่ีตั้งหง่าอยู่ทาง

ดา้นบนของโบสถ์ และเมื่อเขา้มายงัภายในท่านจะหลงเสน่ห์ไปกบัการตกแต่งวิจิตรตระการตาดว้ยปูนฉาบทองท่ี

หรูหราและพ้ืนผิวของประตูของกษัตริยซ่ึ์งปกคลุมไปดว้ยศิลปะบาร็อค ตามช่องหน้าต่างจะถูกเสริมเติมแต่งเป็นงาน

หล่อท่ีซับซอ้นหลายขนาดต่างๆ แถมมิหน าซ ้าโบสถ์แห่งน้ียังเป็นส่วนหน่ึงของเขตรักษาพันธุ์แห่งชาติ "โซเฟีย
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แห่งอิฟ" ซ่ึงจัดใหโ้บสถ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีส าคัญทางมรดกทางวัฒนธรรม และจากท่ีตั้งของโบสถ์ ท่านสามารถ

มองเห็นย่านประวติัศาสตรข์อง Podil และ Upper Town ท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชนัและเขตย่านเมืองเก่าพาณิชยใ์น

อดีต 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย น าท่านสู่ Andriy uzviz ถนนเช้ือสายประวติัศาสตรท่ี์เช่ือมต่อกบัย่าน Upper Town ของเคียฟและย่าน Podil เชิง

พาณิชยใ์นอดีต เป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกเสน้หน่ึงท่ีส าคญัของเมือง โดยยงัรวมอยูใ่นรายการของสถานท่ีส าคญัของชาติ

โดยมติของรฐับาล นอกจากน้ีถนนยงัเป็นส่วนหน่ึงของเขตอนุรกัษ์ประวติัศาสตรเ์มืองเคียฟ "Ancient Kiev" จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแสควร(์Maidan Squre) เป็นหน่ึงในจตุัรสักลางของกรุงเคียฟตั้งอยู่บนถนน Khreshchatyk 

ใน Shevchenko Raion จตุัรสัแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในช่ือต่าง ๆ มากมาย แต่บ่อยครั้งท่ีมนัเรียกง่ายๆว่า Maidan ใน

ศตวรรษท่ี 19 จตุัรสัแห่งน้ีมีอาคารของสภาเทศบาลเมืองและสภาสูงส่ง และเป็นจุดเร่ิมตน้ของขบวนการเอกราช

ของยูเครนในปี 2533 จตุัรสัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีดั้งเดิมส าหรบัการชุมนุมทางการเมืองรวม งานกิจกรรมและรวมไปถึง

งานประทว้งหวัรุนแรงขนาดใหญ่ในปี1990 โดยปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจส าหรบั

ชาวเมืองและนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว ณ เมืองแห่งน้ี จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี TSUM Mall 

หา้งสรรพสินคา้ท่ีโดดเด่นใจกลางเมืองท่ีมากพรอ้มดว้ยรา้นคา้ส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ฆ่าเวลา

และความกิจกรรมความบนัเทิงระดบัคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นบริการสินคา้ในหมวดเส้ือผา้บุรุษ เส้ือผา้สตรีและรวมจน

ไปถึงรองเท้า เคร่ืองประดับของใชใ้นครัวเรือนและของฝากอีกมากมายหลายรายการใหทุ้กท่านได้เลือกสรร 

นอกจากน้ันสถานท่ีแห่งน้ียงัมีรา้นอาหารแห่งแรกในยูเครนและรา้นอาหารเลิศรสมากกว่า 25 รา้นในพ้ืนท่ีทั้งหมด 

3200 ตารางเมตร พรอ้มลานระเบียงแบบพาโนรามาท่ีมองเห็นกรุงเคียฟจากความสูง 30 เมตร  

  

 

 

 

1700 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินเคียฟ  

2035 ออกเดินทางสู่ เมืองเชอรนิ์ฟซี โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เที่ยวบินที่ PS 41 

2140 ถึง ท่าอากาศยานเชอรนิ์ฟซี ประเทศยูเครน หลงัจากน าท่านผ่านศุลกากรและพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น า

ท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั George Palace หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม เมืองเชอรนิ์ฟซี - ป้อมปราการ Khotyn - ปราสาท Kamenets – เชอรนิ์ฟซี - City Walking Street  
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการ Hotyn fortress ป้อมปราการท่ีตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น ้า Dniester ใน Khotyn, 

Chernivtsi Oblast ของตะวนัตกยูเครน ตั้งอยู่บนดินแดนทางประวติัศาสตรข์องแควน้เบเรสยาตอนเหนือซ่ึงถูกแยก

ออกจากกนัในปี 1940 ระหว่างยูเครนและมอลโดวา จากน้ันน าท่านชม ปราสาท Kamenets old fortress castle 

ปราสาทยุคกลางของอาณาจกัร Ruthenian-Lithuanian ตั้งอยู่บนเนินแม่น ้า Smotrych ในเมืองประวติัศาสตรข์อง 

Kamianets-Podilskyi ตวัปราสาทมีทั้งหมด 12 หอคอย และยงัถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องประเทษยูเครน 

โดยจากหลกัฐานการคน้พบทางประวติัศาสตรใ์นตน้ศตวรรษท่ี 14 ไดม้ีการพิสูจน์ ว่าสถานท่ีแห่งน้ีเมื่ออดีตน้ัน ถูก

สรา้งขึ้ นเพ่ือปกป้องสะพานท่ีเช่ือมระหว่างเมืองกบัแผ่นดินใหญ่ เพราะเน่ืองจากสถานท่ีตั้งของปราสาทตั้งอยู่บนจุด

ยุทธศาสตรก์ารขนส่งทางแยกใน Podolia จึงท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นเป้าหมายหลกัส าหรบัผูบุ้กรุกจากดินแดน

ต่างๆท่ีหมายจะยึดครองเสน้ทางการคา้ท่ีส าคญั ปัจจุบนัปราสาทแห่งน้ีไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หนั้กท่องเท่ียวเขา้ชม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเชอรนิ์ฟซี(Chernivtsi) เมืองทางตะวนัตกของประเทศยูเครน ตั้งอยูบ่นเสน้ทางของ

แมน่ ้า Prut Chernivtsi เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของ Chernivtsi Oblast ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีเปรียบไดว้า่เป็น

หน่ึงในศูนยก์ลางวฒันธรรมหลกัของยูเครนตะวนัตกและยงัจดัถือวา่เป็นหน่ึงในเมืองสถานศึกษาและสถาปัตยกรรม

ท่ีส าคญัของประเทศยูเครน ท่ีในอดีตเคยเป็นชุมชนนานาชาติ Chernivtsi โดยท่ีครั้งหน่ึงเคยเป็นท่ีรูจ้กัในนาม "ลิต

เต้ิลเวียนนา" และ "เยรูซาเลมบนพรูต" และอีกทั้งเมืองแห่งน้ียงัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟและถนนท่ี

ส าคญัของภูมิภาครวมยูเครน จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงท่ี City Walking Street ถนนสายยา่นการคา้เก่าแก่ท่ีถูก

เติมเต็มไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆมากมายตามขา้งทาง ท่ีมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่และตึกบา้นพกัอาศยัของชาวเมือง

เชอรนิ์ฟซี โดย ณ ยา่นการคา้เก่าแก่แห่งน้ีทุกท่านจะไดช้มวิถีชีวิตคนเมือง ช่ืนชมความสวยงามของบา้นเรือนท่ีมี

สีสนัสวยงามแปลกตาสไตลช์าติตะวนัตกและเลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกมากมายกลบัไปฝากคนทางบา้น  

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

และน าท่านเขา้สู่ที่พกั George Palace หรือเทียบเท่า   

 

วนัที่สี่  เมืองเชอรนิ์ฟซี – มหาวิทยาลยัแห่งชาติเชอรนิ์ฟซี - เมืองลวีฟ 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านช่ืนชมบรรยายกาศของ เมืองเชอรนิ์ฟซี(Chernivtsi)ในยามเชา้ ก่อนจะเดินทางเขา้สู่ มหาวิทยาลัย

แห่งชาตเิชอรนิ์ฟซี (chernivtsi national university) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2418 โดยค าสัง่ของ Franz 

Josef จกัรพรรดิแห่งออสโตร – ฮังการี แต่ภายหลัง หลังจากการสลายตัวของจักรวรรดิออสโตร - ฮังการีในปี 

2461 และบวกกบัผนวกรวมตวักนัของภาคเหนือบวูินาโดยอาณาจกัรโรมาเนียจนกระทัง่ปี 1940 มหาวิทยาลยัแห่ง

น้ีก็ไดก้ลายเป็นหน่ึงในสถาบนัการศึกษาระดับสูงของโรมาเนีย ต่อมาในปี 2483 หลงัจากการรวมตัวกันของ

ภาคเหนือของวินากบัยูเครน มหาวิทยาลยัจดัเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัสูงของรฐัในปี 1989 โดยไดร้บัการตั้งช่ือ

ตาม Yuriy Fedkovych นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงของ Bukovina ผูป้ระกาศของ Renaissance แห่งชาติยูเครน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลวีฟ (Lviv)(5hrs./297km.)เมืองท่ีตั้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 13 ดว้ยชยัภูมิท่ีส าคญัในการ

ควบคุมเสน้ทางเทือกเขาคารเ์พเธียนลวิฟจึงกล่าวขึ้ นมาเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวนัตกของประเทศ 

ชมนครแสนสวยท่ีเต็มไปดว้ยต านานเก่าแก่สืบเน่ืองมาจากสมยัโบราณ และมีอีกฉายาว่า เมืองโรแมนติคแห่งฝั่ง

ตะวนัตก ยามเดินชมความงามของเมืองน้ีเปรียบเสมือนเดินอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย ลวิฟ เป็นเมืองประวติัศาสตร์

ซ่ึงเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมและภาษา 

  

 

 

 

 

1930 น าท่านเดินทาง เช็คอนิเขา้ที่พกั หรือเทียบเท่า       

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร   

2030 เที่ยวชมบรรยายกาศและภายความงดงามภาคค า่  

ภายในเมืองลวีฟ (แลว้แต่ท่านที่สนใจ)  

หลงัจากนั้นน าท่านกลบัเขา้สู่ที่พกั “Lviv” Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่หา้  เมืองลวีฟ – โรงละครโอเปร่าเฮา้ส ์- โบสถ ์St.Yura Cathdral – มหาวิทยาลยัลวีฟ - ปราสาท Lviv 

High - Former Casino – พระราชวงัโปโตกี - Rynok Square - โบสถ ์Roman Catholic Church 

Cathedral – มหาวิหารอารเ์มเนีย - โบสถ ์Bernardine Monastery - โบสถ ์Dominical Cathedral - 

โบสถ ์St.Andrew Church – โรงละครโอเปร่า - Market Square – พิพิธภณัฑช็์อกโกแลต   
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมน าท่านทวัรช์มเมืองลวิฟ(Lviv) ในยามเชา้ ผ่านชมโรงละคร

โอเปร่าเฮา้ส ์(Opera House) หรือโรงละครลวีฟโอเปรา ตั้งอยูใ่นใจกลางของเมือง เป็นอาคารท่ีโดดเด่นและเป็นท่ี

รูจ้กัมากท่ีสุดของ Lviv เป็นหน่ึงในโรงละครโอเปร่าท่ีสวยงามและงดงามท่ีสุดในยุโรป โดยภายนอกตวัอาคารท่านจะ

สามารถเห็นไดถึ้งความสวยงามของงานปูนป้ันจากช่างฝีมือผูช้ านาญการในการรงัสรรคต์กแต่งโรงละครแห่งน้ีขึ้ น 

ส่วนภายในตวัอาคารน้ันก็มีความโดดเด่นไมแ่พก้นักบัภายนอก ในเร่ืองของการตกแต่งท่ีหรูหราและโครงสรา้ง

บางส่วนท่ีถูกห่อหุม้ไปดว้ยทองค าระดบัคุณภาพ ซ่ึงผูท่ี้ออกแบบโรงโอเปร่าแห่งน้ีขึ้ นคือ Zygmunt Gorgolewski หน่ึง

ในสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมืองลวีฟ ชม โบสถ ์St.Yura Cathdral เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลบ์า

โรก ถูกสรา้งขึ้ นระหวา่งปี 1744-1760 ตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสามารถมองเห็นเมืองลวีฟไดท้ั้งเมือง และแถมยงัถือ

เป็นโบสถส์ญัลกัษณต์วัแทนการปรากฎตวัครั้งท่ีสามของคริสตจกัรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีนับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึง

ความโดดเด่นของโบสถแ์ห่งน้ีจะเน้นไปทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมของยูเครน ในช่วงศตวรรษท่ี 19-20 ชม 

มหาวิทยาลยัลวีฟ (Lviv University)หรือช่ือท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนรูจ้กักนัในช่ือสั้นๆวา่ Theresianum เป็นมหาลยัใน

ตน้ศตวรรษท่ี 19 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นรากฐานของมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยูเครนสืบมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1661 เมื่อกษัตริยโ์ปแลนดจ์อหน์ท่ี 2 กาเมียรไ์ดร้บัพระราชทานรฐัธรรมนูญฉบบัแรก จากน้ันน าท่านชม ปราสาท 

Lviv High หรือปราสาท Lviv Castle (Lviv High Castle)ปราสาทประวติัศาสตรท่ี์ตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดของภูเขา

เมืองลวีฟ โดยมีความสูงจากฐานปราสาทยาวถึงยอดประมาณ 413 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ปัจจุบนัปราสาทแห่ง

น้ีตั้งอยูใ่นซากปรกัหกัพงัและถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงป้อมปราการเก่าแก่ท่ียงัคงสภาพดีเหลือไว ้และยงัมีการ

ซ่อมแซมปรบัปรุงปราสาทหลายครั้งต่อหลายครั้ง โดยในอดีตในช่วงเวลาการจลาจลของ Bogdan Khmelnitsky 

ทหารชาวยูเครน ปราสาทแห่งน้ีไดถู้กยึดครองโดยกองก าลงัคอซแซคของพนัเอก Maksym Kryvonis ชาวสวีเดน ซ่ึง

ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีไดร้บัความเสียหายอยา่งหนักจากการถูกท าลายในปี 1777 จนถึงในศตวรรษท่ี 19 ปราสาท

แห่งน้ีก็ไดถู้กแยกออกจากกนัและไดถู้กสรา้งตวัปราสาทใหม่ๆ เขา้มาแทนท่ีโครงสรา้งเดิม โดยหน่ึงในสถานท่ีซ่ึงครั้ง

หน่ึงเคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทแห่งน้ีไดม้ีการสรา้งสหภาพลบูลินกองขึ้ นนในปี พ.ศ. 2412 เพ่ืออุทิศใหก้บั 300 ปี

แห่งสหภาพลบูลิน ชมอดีตตึกคาสิโน Former Casino เป็นหน่ึงในอาคารอดีตคาสิโนท่ีสวยงามท่ีสุดในเมืองลวิฟ ท่ี

ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นไอคอนสถาปัตยกรรมนีโอบาโรกท่ีมีความเลอค่า ตวัอาคารไดร้บัการออกแบบและ

ด าเนินการโดย บริษัท ออสเตรียท่ีมีช่ือเสียง Fellner and Helmer ในปี 1898 โดยหอ้งโถงทุกหอ้งภายในตวัอาคาร

สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูท่ี้มาเยือนดว้ยความหรูหราและความสง่างาม โดยสถานท่ีแห่งน้ีถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 

3 ชั้น ชั้นแรกจะเป็นหอ้งโถงยาวท่ีมีระเบียงปิดทองส าหรบัวงออเคสตราและเตาผิง และบนชั้นสองจะมีหอ้งโถง

สวยงาม 3 หอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ หอ้งประชุม (โรงละคร) พรอ้มเวทีซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีส าหรบัจดัคอนเสิรต์และละคร หอ้ง

โถงสีขาวพรอ้มเตาผิงและแกรนดเ์ปียโน หอ้งโถงกาล่าดินแดงท่ีมีความสวยงามสะดวกสบาย และหอ้งโถงสีน ้าเงิน

พรอ้มเฟอรนิ์เจอรโ์บราณและหอ้งประชุมส าหรบัสภานักวิทยาศาสตร์ ส่วนชั้นสุดทา้ยจะเป็นชั้นใตดิ้นท่ีประกอบไป

ดว้ยรา้นอาหารและบรรยากาศสบาย ๆ Art Maestro (ความจุ 100 ท่ีนัง่) ท่ีเหมาะส าหรบัการพกัผ่อนหลงัการ

ประชุม องคป์ระกอบท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งสมบูรณ ์น าท่านชม พระราชวงัโปโตกี หรือ Palace Pototskikh วงั

แห่งแรกท่ีถูกสรา้งขึ้ นในรูปแบบของศิลปะแบบคลาสสิกออกแบบโดยสถาปนิกอิกนาเทียสฮมัเบรซ เป็นอาคารทรง

ส่ีเหล่ียมสองชั้นท่ีมีหลงัคาสูง ดา้นหนา้อาคารมีความสมมาตรกบั risalite โดย ชั้นแรกของอาคารจะเป็นการตกแต่ง

ศิลปะตะวนัตกแบบคลาสิก ส่วนชั้นสองของ risalita จะถูกตกแต่งดว้ยเสาอิออนหกคู่ ภายหลงัพระราชวงัแห่งน้ีถูกร้ือ
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ถอนในปี ค.ศ. 1860–1861 ก่อนจะถูกก่อสรา้งขึ้ นมาใหมใ่นปี 2423 ในสไตลบ์าโรกซ่ึงตรงกบัยุคสมยัของกษัตริย์

ฝรัง่เศส Louis XIV ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส Louis Alphonse Rene Dovernut (fr. Louis Dauvergne) 

ตอนหลงัไดม้ีการปรบัปรุงและตกแต่งเพ่ิมเติมข้ึนอีกครั้งโดยสถาปนิก Julian Cybulski และ Ludwik Baldwin-

Ramult ในปี 1892 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร  

บ่าย น าท่านเดินเทา้เท่ียวชมยา่น Rynok Square (ใชเ้วลาเดินประมาณ3ชัว่โมง) เป็นจตุัรสักลางของเมืองลวีฟ ซ่ึงตาม

ขอ้มลูทางโบราณคดีจตุัรสัแห่งน้ีไดถู้กวางแปลนขึ้ นในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 13 ระหว่างรชัสมยัของเจา้ชายลีโอ

ฉนัแห่งกาลิเซีย  โดยไดก้ าหนดใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีขนาด 142 เมตร x 129 เมตรและมีถนน

สองสายแผ่กระจายออกมาจากทุกมุม ตรงกลางมีบา้นแถวหน่ึงซ่ึงมีก าแพงดา้นใตท้ าเป็นศาลากลาง แต่ภายหลงัเมื่อ

ปี 1825 ศาลากลางไดถู้กเผาท าลายไปพรอ้มกบับา้นเรือนท่ีอยู่ติดกนั และไดม้ีการสรา้งใหม่ขึ้ นในปี 1835 โดย

สถาปนิก J. Markl และ F. Trescher พรอ้มกบัหอคอยยาว 65 เมตร โดยรอบจตุัรสัมีตึกแถว 44 หลงัซ่ึงเป็นตวัแทน

ของรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาจนถึงสมยั และในมุมทั้งส่ีมุมของจตุัรสักไ้ดม้ีการ

สรา้งน ้าพุขึ้ นโดยการออกแบบของ Hartman Witwer โดยไดส้รา้งสรรคป์ระติมากรรมน ้าพุเป็นตวัแทนของบุคคลใน

ต านานเทพเจา้กรีกส่ีคน เนปจูน, ไดอาน่า, Amphitrite และ Adonis น าท่านชม โบสถ ์Roman Catholic Church 

Cathedral โบสถแ์ห่งแรกท่ีสรา้งขึ้ นในสไตลศิ์ลปะแบบโกธิค เป็นโบสถนิ์กายโรมนัคาทอลิกเล็กๆ ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศ

แด่พระตรีเอกภาพในปี 1887 และไดถู้กไฟไหมใ้นอีกหกปีต่อมา ในปีค.ศ. 1360 โดยสนันิษฐานว่าผูส้รา้งโบสถ์

แห่งน้ีขึ้ น คือ king Casimir III แห่งโปแลนด์ เพ่ือสรา้งใหเ้ป็รวิหารแห่งสงัฆมณฑลละติน มหาวิหารแห่งน้ีถือไดว้่ามี

ความเก่าแก่และไดต้ั้งตง่าผ่านเห็นเหตุการณ์ส าคัญๆมากมายหลายยุคหลายสมยัและ

ได้รับการเยี่ยมเยียนจากกษัตริย์โปแลนด์หลายพระองค์ ชม มหาวิหารอาร์เมเนีย

แห่งอสัสมัชญัของมารียใ์นเมืองลวีฟ(Armenian Cathedral) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าทาง

ตอนเหนือของจตุัรสัตลาด ในปี ค.ศ 2000 โบสถแ์ห่งน้ีท าหน้าท่ีเป็นมหาวิหารเผยแพร่

ศาสนาอารเ์มเนีย หลงัจากน้ันพาทุกท่านชม โบสถ ์Bernardine Monastery โบสถท่ี์ตั้งอยู่ใน

เขต Old Town ทางตอนใตข้องจตุัรสัตลาด เป็นโบสถ์นิกายโรมนัคาทอลิกของเซนต์แอนดรู 

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโบสถข์องนักบุญเบซิลมหาราช ชม โบสถ ์Dominical Cathedral ตั้งอยู่ใน

ยา่นเมืองเก่าของตลาดตะวนัออก มนัถูกสรา้งขึ้ นครั้งแรกเป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกของ Corpus 

Christi แต่ปัจจุบนัไดผ้ันมาท าหน้าท่ีเป็นโบสถ์คาทอลิกกรีกของศีลมหาสนิทศักด์ิสิทธ์ิ(the 

Holy Eucharist) ชม โบสถ ์St.Andrew Church โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิกอีกแห่งท่ีมีความส าคัญและมี

สถาปัตยกรรมศิลปะความงดงามไม่น้อยกว่าโบสถ์แห่งอ่ืนของเมืองลวีฟ  ชม โรงละครโอเปร่า (Grand Opera 

House) หรือโรงละครโอเปร่าและบลัเล่ตแ์ห่งชาติของโซโลมิยะครสัเชลทสก์า้ แต่เดิมโรงละครแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ นบน

พ้ืนท่ีลุ่ม อดีตของแม่น ้า Poltva ตั้งอยู่ท่ีปลายถนน Freedom ณ ใจกลางเมืองเก่าแก่ของ Lviv โดยตามท่ีจารึก

ภายในล็อบบ้ีของโรงละครแห่งน้ี อาคารไดถู้กสรา้งขึ้ นระหว่างปี 2440 ถึง 2443 และยงัคงยืนอยู่ตลอดการ

เปล่ียนแปลงหลายอย่างในประวติัศาสตร ์เดิมทีสรา้งเมื่อ Lviv เป็นเมืองหลวงของแควน้ปกครองตนเองแควน้กา

ลิเซียในจกัรวรรดิออสโตร-ฮงัการี จนถึงตอนทา้ยของปลายยุคสมยั Archduke Karl Ludwig Avenue ซ่ึงต่อมารูจ้กักนั

ในช่ือว่า Theatre Grand ของสาธารณรฐัโปแลนดท่ี์สองและในช่วงเวลาของการปกครองของสหภาพโซเวียต โรง

ละครแห่งน้ีก็ไดม้ีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจ้กัในนามโรงละครอุปรากรและบลัเล่ตแ์ห่งรฐั Ivan Franko Lviv ซ่ึงไดร้บัการ

เปล่ียนช่ือใหมใ่นปี 2499 หลงัจากกวีและนักกิจกรรมทางการเมืองท่ีโด่งดงัของเมืองในวนัฉลองครบรอบหน่ึงรอ้ยปี 
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ซ่ึงต่อมาในปี 2000 ลวีฟโอเปร่าแห่งน้ีก็ไดฉ้ลองครบรอบหน่ึงรอ้ยปีของโรงละครอีกครั้ง ดว้ยการเปล่ียนช่ืออีกครั้ง

ตามลูกสาวคนหน่ึงของเมืองโซโลมิยะครุชเลนีตสกาโซปราโนท่ีมีช่ือเสียงของตน้ศตวรรษท่ี 20 จากนั้นอิสระใช้

ท่านชอ้ปป้ิงที่ Market Square ตลาดเก่าแก่ท่ียงัคงความสวยงามของตึกราบา้นช่องเอาไวอ้ย่างมีสีสนัและกล่ินอาย

ของวิถีคนเมืองประเทศยูเครนเอาไวอ้ยา่งเป็นเอกลกัษณ ์ 

 

   

 

 

น าท่านเยี่ยมชม พิพิธภณัฑช็์อกโกแลตแห่งแรกในยูเครน (Museum of coffee and chocolate) ภายใน

พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีจะจัดแสดงโชวแ์ละบอกเล่าประวติัศาสตร์อนัยาวนานของช็อคโกแลตกบักาแฟใหนั้กท่องเท่ียวท่ี

สนใจไดศึ้กษา พรอ้มทั้งสาธิตวิธีการผลิตช็อคโกแลตสมยัใหม่ โดยไฮไลท์จุดส าคญัของพิพิธภัณฑแ์ห่งน้ี คือการจดั

แสดงโชวช็์อกโกแลตหลากหลายลวดลายท่ีไมซ่ ้ากนักวา่หา้สิบแบบอาทิเช่น เลขช็อคโกแลตเล็กๆ องคป์ระกอบขนาด

มนุษย ์คอลเล็กชัน่สถาปัตยกรรมช็อคโกแลตท่ีเป็นส่ิงก่อสรา้งบ๊ิกเบน รฐัสภาองักฤษ หอไอเฟล หอเอนปิซาแห่ง

เมืองอิตาลี พระราชวังโปติกีและสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย พรอ้มกันน้ันพิพิธภัณฑ์แห่งน้ียังมีเปิดให้

นักท่องเท่ียวไดท้ดลองชิมล้ิมรสช็อคโกแลตชนิดต่างๆ พรอ้มกบัเสริฟ์กาแฟรอ้นๆใหทุ้กท่านไดร้บัประทานคลาย

ความหนาว 

 

 

 

ค า่      บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร  

 และน าท่านเขา้สู่ที่พกั “Lviv” Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่หก เมืองลวีฟ - พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ Shevshenkovskiy Gai - โบสถ ์St.Elezabeta Cathedral - Outlet mall 

– กรุงเคียฟ  

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ Shevshenkovskiy Gai Open Museum พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติพนัธุว์ิทยาของ

สถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นและชีวิตในชนบท เป็นสถานท่ีท่ีสะดวกสบายและน่าอัศจรรยใ์นใจกลางของ เมืองลวีฟบน

ดินแดน 60 เฮคเตอร ์ไดม้นีายทุนเขา้มาสรา้งพิพิธภณัฑท์างสถาปัตยกรรมกว่า 120 แห่ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี พรอ้ม

กบัรวบรวมสะสมวตัถุโบราณจ านวนมากท่ีถูกน ามาจากมุมต่างๆของยูเครนตะวนัตก ลักษณะเด่นของพิพิธภัณฑ์

แห่งน้ืคือ การใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมบา้นเรือนประวติัศาสตรท่ี์สรา้งขึ้ นตามเขตพิพิธภณัฑ์ โดยอาณาเขตทั้งหมด

ของพิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมพ้ืนบา้นแห่งน้ี ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกโซน โดยจะจดัแสดงเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมี

คุณลกัษณะบอกเล่าเร่ืองราว ชีวิตชนบทในศตวรรษท่ี 18-19 หรือวิถีชีวิตประจ าวนัเร่ืองปกติของชาวยูเครนใน

สมยัก่อน ประกอบกบักระท่อมโบราณ อาคารบา้นเรือน โบสถ ์โรงตีเหล็กและโรงเล่ือยน ้า จากน้ันน าท่านชม โบสถ ์

St.Elezabeta Cathedral ท่ีตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟหลกัของเมืองลวีฟและ Old Town เดิมทีสรา้งเป็นโบสถนิ์กาย

โรมนัคาทอลิกเซนต์อลิซาเบธ และปัจจุบนัท าหน้าท่ีเป็นโบสถ์กรีกคาทอลิกเซนต์ จากน้ันพาท่านอิสระชอ้ปป้ิง ท่ี 

Outlet mall ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ ของฝาก สินคา้ของท่ีระลึกพื้ นเมืองตามอยัาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

1400 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินลวีฟ (Lviv Danylo Halytskyi International Airport) 

1645 ออกเดินทางกลบัสู่ สนามบินเคียฟ  โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 036 

1755 ถึง สนามบินเคียฟ ประเทศยูเครน (เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง) 

2010 ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน UKRAINE AIRLINES เท่ียวบินท่ี PS 272 

วนัที่เจ็ด กรุงเคียฟ – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ 

0945 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ................ 

 กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทุกขอ้ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตให้

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโรงแรมตามความเหมาะสม 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางตามเง่ือนไข โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  

6. ในกรณีคณะเดินทางท่านหน่ึงท่านใดในคณะ ไมร่บัเง่ือนไข  เป็นเหตุใหท้วัรไ์ม่สามารถเดินทางได ้ จะถือว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัเง่ือนไขในการยกเลิกการเดินทาง 

7. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ในกรณีท่ี

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
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กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมข่อรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ินโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ  

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  

3.ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

6.ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  

7.ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล  

(ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 
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กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ วงเงินรบัผิดชอบไมเ่กิน 1,000,000 บาท   

ค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ท่านละไมเ่กิน  500,000 บาท  

8.ค่าหวัหนา้ทวัรข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1.ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน(ท่านจะตอ้งออกค่าใชจ้่ายเอง),  ค่ารกัษาพยาบาล 

กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3.ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

4.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา  

5.ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 70 EUR ต่อท่านตลอดทริป  

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีสนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง 

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใช่สญัชาติไทย  

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 70 EUR ตอ่ท่าน ** 

เง่ือนไขการจอง 

1.ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยนืยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ  า

แลว้เท่านั้น  

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน  

3.หากท่านที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีไมว่า่จะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน  

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด   

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวีิซ่าหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยเหตจุ  าเป็น ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนจริง 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย สาเหตุใด ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

2.หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ น
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จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg 

ขึ้ นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- แจง้ยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อน 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหนา้และกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง  
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ี
มีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได )้ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์
3.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

4.กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋  

5.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1.เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตียง 

2.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3.กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4.โรงแรมในยุโรป รสัเซีย ตุรกี ท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และ

ไมม่ีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

******************************************************************************************************* 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวซีา่  
**ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10 วนัท าการ  
ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
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คา่ท าวซีา่ปกต ิ3,800.- บาท 
**หากลกูคา้ทา่นใด ตอ้งการท าวซีา่ดว่น ราคาคา่ท าวซีา่จะเพิม่ข ึน้เป็น 2 เทา่ 
การเตรียมเอกสาร  

1. ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

 หนังสือเดินทางมีอายุเหลือนับจากวนัเดินทางสามารถใชง้าน

ไดไ้มต่ า่กวา่ 6 เดือน (ถา้ท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่าใหแ้นบมา

ดว้ย)  

 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกาย

สุภาพ, ไม่เอารูปรบัปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, 

ไม่ยิ้ ม, พ้ืนหลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็น

ภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร)์   

 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัท ์มือถือ/เบอรบ์า้น/เบอรท่ี์ท างาน/ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 

 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรส และเอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต) ใบ

มรณะบตัร  

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  

 หลกัฐานการเงิน (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 

1. หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรพัย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจา้ของบญัชี ใหค้รบถว้น (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

มี อายุไมเ่กิน 20 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

2. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นับขึ้ นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต า่กว่า 100,000 บาท

ต่อการรบัรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) มี อายุไมเ่กิน 20 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า 

3. สมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หน้าท่ีสถานทูตในวนั

สมัภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรพัยเ์ล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ** 

 หนังสือรบัรองการท างาน (ฉบบัจริง) จากบริษัทท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

1. กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัททัว่ไป ใชห้นังสือรบัรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์และหนา้หนังสือรบัรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือ

เป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ใหท้ าหนังสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ

เท่าน้ัน) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ 

ภาษาไทย) ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
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2. ส าหรบัเด็กนกัเรียน นกัศึกษา ที่เดินทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทัว่ไป และขอเพ่ิมเติมดงัน้ี)  

 หนังสือรบัรองการเรียน (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่าน้ัน) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน  

3. ส าหรบัเด็ก ที่ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง และอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี) 

 หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางท่ีท าจากท่ีว่าการอ าเภอ (ถา้เดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 กรณีผู้เดินทางอายุต า่กว่า 15 ปีขอส าเนาสูติบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ัตร

ประชาชนเด็กได)้  

 ส าเนาบตัรประชาชน (บิดา และมารดา)   

 ใบรบัรองการท างานงานของบิดา หรือ มารดา 

 กรณีท่ีบิดา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากต้นสังกัด และส าเนาบัตร

ขา้ราชการ 1 ชุด  

 หลกัฐานการเงิน (ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หนา้แรกจนถึงปัจจุบนั) ของบิดา หรือมารดา  

 ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

4. ส าหรบับุคคลที่ถือพาสปอรต์ต่างประเทศแตมี่ถิ่นพ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรต์จีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน 

ดงัน้ันตอ้งเปล่ียนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอรต์ (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าข้ึนอยูก่บัทางสถานทูต) 

 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนใ์นการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 

 

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ

หากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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เอกสารขอยืน่ SCHENGEN VISA  ยูเครน 

 ***กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น*** 

1. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาไทย)   

2. ช่ือ-นามสกุล ผูเ้ดินทาง (ภาษาองักฤษ)   

3. วนั/เดือน/ปีเกิด   เช้ือชาติ  สญัชาติ  สถานท่ี

เกิด      ประเทศ     

4. ท่ีอยู ่(ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด)      

    

รหสัไปรษณีย ์  

4.1 ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา  ปี    เดือน 

4.2 โทรศพัทบ์า้น   

4.3  ท่ีท างาน   

4.4  มือถือ    

4.5  โทรสารFax   

4.6  E-Mail   

 5.  มีหนังสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด     เล่ม      

5.1 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วนัท่ีออก   หมดอายุ   

5.2 หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า   

                 วนัท่ีออก   หมดอายุ   

6. หนังสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี    

วนัท่ีออก   หมดอายุ   

   7.  ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ10 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

7.1 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

 7.2 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.3 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.4 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   
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7.5 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.6 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.7 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.8 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.9 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

       เหตุผลในการเดินทาง   

7.10 ประเทศ   

       วนัท่ีเดินทางไป   วนัท่ีเดินทางกลบั   

        เหตุผลในการเดินทาง   

8. ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศองักฤษหรือไม ่  

8.1 หากท่านเคยเขา้ประเทศองักฤษเมื่อ   

8.2 วนัเดือนปีท่ีเคยเขา้ครั้งล่าสุด   

8.3 รวมทั้งหมดก่ีวนั   

8.4 วตัถุประสงคใ์นการไป   

9. ท่านเคยไดร้บัการปฏิเสธวีซ่าองักฤษ หรือประเทศอ่ืนๆหรือไม ่  

9.1 หากท่านเคย เคยถูกปฏิเสธจากประเทศ   

9.2 สาเหตุในการถูกปฏิเสธวีซ่า   

10. สถานภาพ    ❍ โสด   ❍ หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

        ❍ แต่งงานแลว้ (แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบียน) ❍ แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

 

ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทางเก่ียวกบัดา้นอาชีพ การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

11. งานปัจจุบนัท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

11.1 ช่ือบริษัทท่ีท างาน   
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11.2 วนัท่ีเร่ิมการท างาน   

11.3 ท่ีอยูข่องบริษัทท่ีท างาน   

12. ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม ่  ❍ มี  ❍ ไมม่ี   

12.1 ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด   

12.2 เงินเดือน        บาท 

13. รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า     บาท 

14. ท่านมีรายรบัจากแหล่งอ่ืนๆหรือไมร่วมทั้งเพ่ือนๆ และครอบครวั ❍ มี รายได ้  บาท ❍ ไมม่ ี

14.1  ถา้มีโปรดแสดงรายละเอียด   

      15. ท่านไดม้ีการออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสงัหาริมทรพัย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชรห์รือไม่ 

❍ มี โปรดแจง้รายละเอียด และระบุจ านวน              ❍ ไมม่ ี

16. ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครวัเดือนละเท่าไหร่   

17. ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่   

18. ในการเดินทางครั้งน้ีใครเป็นคนออกค่าใชจ้่ายใหท่้าน   

19. ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม ค่าอาหาร   

20. ถา้มีคนจ่ายใหท่้านไมว่่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เขาไดจ้่ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่   

21. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่   

 

กรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 

22. ช่ือ-นามสกุล ของคู่สมรส   

22.1 วนั/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส   

22.2 เช้ือชาติ               สญัชาติ   

22.3 หมายเลขหนังสือเดินทาง   วนัท่ีออก   หมดอายุ   

22.4 ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส     

 

กรณีที่มีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพ่ิมเตมิทุกคน 

23. ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 1   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สญัชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนังสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่     

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 2   
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วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สญัชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนังสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่     

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 3   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สญัชาติ    

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนังสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่     

ช่ือ-นามสกุล ของบุตรคนท่ี 4   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบุตร   เช้ือชาติ   สญัชาติ   

สถานท่ีเกิด   หมายเลขหนังสือเดินทาง   

วนัท่ีออก   หมดอายุ   โทร   

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่     

 

ขอ้มูลของบิดา และมารดา 

24. ประวติัของบิดา  

ช่ือ-นามสกุล ของบิดา   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของบิดา   สถานท่ีเกิด   

ประเทศท่ีเกิด   เช้ือชาติ   สญัชาติ    

หมายเลขหนังสือเดินทาง    วนัท่ีออก   หมดอายุ   

25. ประวติัของมารดา  

ช่ือ-นามสกุล ของมารดา   

วนั/เดือน/ปีเกิด ของมารดา   สถานท่ีเกิด   

ประเทศท่ีเกิด   เช้ือชาติ   สญัชาติ    

หมายเลขหนังสือเดินทาง    วนัท่ีออก   หมดอายุ   
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