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เดนิทางโดยสายการบนิ Ukraine International Airlines 

สายการบนิประจาํชาต ิบนิตรงสู.่..ประเทศยเูครน 

 
 
 
 
 

สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นชนัแนล แอรไ์ลน ์UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS) 
ขาไป PS272 BKK -  KBP 12.05 – 17.55 

ขากลบั PS271 KBP - BKK 19.55 – 09.55 
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ตงัแตเ่ดอืนเมษายน เป็นตน้ไป 

 
หากทา่นตอ้งซอืบตัรโดยสารภายในประเทศเพอืไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ  
การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนอืงจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยู่นอกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กตาํกวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดยีว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

16 – 20 ม.ีค. 63 36,990 34,990 6,500 

23 – 27 ม.ีค. 63 39,990 37,990 6,500 

05 – 09 เม.ย. 63 *วนัจกัร*ี 37,990 35,990 6,500 

12 – 16 เม.ย. 63 *วนัสงกรานต*์ 45,990 43,990 8,000 

03 – 07 พ.ค. 63 

*วนัฉตัรมงคลและวสิาขบชูา* 
39,990 37,990 6,500 

10 – 14 พ.ค. 63 38,990 36,990 6,500 
** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท**  

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ (วซีา่ออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์วั) ทา่นละ 3,800 บาท 
(กรุณาสํารองทนีงัลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนั เพอืความสะดวกในการยนืวซีา่) 

 

วนัท ี1       กรงุเทพฯ – กรงุเคยีฟ                                                                                            
 
08.30 น.        คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน 4 ประตทูางเขา้ท ี8 เคาน์เตอร ์R  
  สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นชนัแนล แอรไ์ลน์  

เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
12.05 น.        ออกเดนิทางสูก่รงุเคยีฟ โดย สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นชนัแนล แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีPS272 
  **บรกิารอาหารและนําดมืบนเครอืง (ไมร่วม soft drink และเครอืงดมืแอลกอฮอลล)์** 
17.55 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรงุเคยีฟ ประเทศยเูครน 
  หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ นําทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (1)  
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกัน 

 

วนัท ี2 

      กรงุเคยีฟ – วหิารเซนตว์ลาดเิมยี – มหาวทิยาลยัเชฟเชนโก ้– โกลเดน้เกต – 

      โบสถเ์ซนตไ์มเคลิหรอืโดมทองคาํ – มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย – โบสถเ์ซนตแ์อนดรู – 

      หา้งสรรพสนิคา้ Tsum ถนน Khreshchatyk Street 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
 นําทา่น  เทยีวชมบรรยากาศกรงุเคยีฟ เมอืงหลวงของประเทศยเูครน ถูกสรา้งขนึตงัแตใ่นปี ค.ศ.482 

โดยชนเผา่สลาฟ อกีทังไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็นหนงึในเมอืงหลวงทเีกา่แกแ่ละสวยงามทสีดุในยโุรป 

สายการบนิยเูครน อนิเตอรเ์นชนัแนล แอรไ์ลน ์UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS) 
ขาไป PS272 BKK -  KBP 11.25 – 17.40 

ขากลบั PS271 KBP - BKK 20.10 – 09.45 
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นําทา่นชม วหิารเซนตว์ลาดเิมยี (St Volodymyr's Cathedral) หนงึในโบสถท์สีวยงามทสีดุและเป็น
โบสถศ์นูยก์ลางของกรุงเคยีฟ สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี19 เพอืเป็นอนุสรณ์สถานครบรอบ 900 ปีของ
รัสเซยี โดยจักรพรรดรัิสเซยี Nicolas I โดยไดร้ับเงนิบรจิาคจากประชาชนทัวประเทศ สรา้งขนึดว้ย
สถาปัตยกรรมไบเซนไทนแ์ละเป็นโบสถศ์าสนาครสิตน์กิายยเูครนออรโ์ธดอกซ ์
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แลว้ชม มหาวทิยาลยัเชฟเชนโก ้(Shevchenko University) หรอืมหาวทิยาลัยเคยีฟ  
มหาวทิยาลัยเกา่แกแ่ละดทีสีดุของยเูครน สรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี19 โดยตังชอืตาม  
Taras Shevchenko บคุคลสําคัญในวรรณคดแีละศลิปะซงึถอืเป็นผูก้่อตังวรรณคดสีมยัใหมข่องยเูครน 
ในชว่งยคุสหภาพโซเวยีต มหาวทิยาลยัแหง่น ีเป็นหนงึในมหาวทิยาลัยชนันํา 3 แหง่พรอ้มกบั  
Moscow State University และ Leningrad State University โดยอาคารหลกัทเีป็นสญัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลัยแหง่น ีคอื อาคารสแีดง สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1837-1843 ในสไตลค์ลาสสกิรัสเซยี 
ชมโกลเดน้เกต (Golden Gate) ประตเูมอืงเกา่ทเีจา้ชายยาโรสลาฟสรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี11 เป็น
สว่นหนงึของปราการป้องกนัตัวเมอืงเคยีฟตอนบน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แลว้นําท่านชม โบสถเ์ซนตไ์มเคลิหรอืโดมทองคํา (Saint Michael's Golden-Dome) เป็นโบสถท์ี
ใชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนาครสิตน์กิายยเูครนเนยีนออรโ์ธด็อกซ ์ตงัอยูร่มิแมนํ่านีเปอร ์สรา้งขนึในสมัย
ยคุกลาง โดยกษัตรยิ ์Sviatopolk II Iziaslavych ภายนอกเป็นสไตลบ์าร็อคยเูครน และภายในตกแต่งเป็น
สไตลไ์บเซนไทน ์โบสถเ์ดมิถูกทําลายโดยเจา้หนา้ทโีซเวยีตในทศวรรษท ี1930 และไดรั้บการบูรณะขนึมา
ใหมภ่ายหลงัสหภาพโซเวยีตลม่สลายลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้นําทา่นชม มหาวหิารเซนตโ์ซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) มหาวหิารเกา่แกท่สีรา้งขนึตงัแต่ปี 
ค.ศ.1037  โดยกษัตรยิย์โรสลาฟ เป็นสถานททีใีชป้ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาของกษัตรยิใ์นอดตี ภายใน
ประดับตกแตง่ดว้ยกระเบอืงโมเสคสตีา่งๆกวา่ลา้นชนิ โดยเฉพาะรูปพระแมม่ารทีทํีาจากกระเบอืงโมเสค 
สทีองเหลอืงอรา่ม 
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 จากนันชม โบสถเ์ซนตแ์อนดร ู(Saint Andrew's Church) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1747-1754 โดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน Bartolomeo Rastrelli เป็นสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค ตกแตง่อยา่งสวยงามและ
หรูหรา ไดรั้บการยกย่องเป็นศลิปะชนิเอกของยเูครน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (3)   

นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้ Tsum ตังอยู่บนถนน Khreshchatyk Street ถนนชอ้ปปิง ซงึเป็น
ยา่นการคา้ใจกลางเมอืงทสํีาคัญของเคยีฟ ภายในหา้งสรรพสนิคา้แหง่นีมรีา้นคา้แบรนดเ์นมชอืดังระดับโลก
ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกสรร อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย   
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (4) 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกัน 

 

วนัท ี3 
      กรงุเคยีฟ – มหาวหิารอารามหลวง – ถําพอรจ์เชตกา ลาฟรา่ –  

      พพิธิภณัฑส์งครามโลกครงัท ี2 – หา้ง Ocean Plaza Mall 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่มหาวหิารอารามหลวงแหง่หมู่ถาํพอรจ์เชตกา ลาฟรา่ (or Monastery of the 
Caves) เจ็ดสงิมหัศจรรยข์องยเูครน และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO มเีนอืที
กวา้งขวางถงึ 75 เอเคอร ์รมิฝังแมนํ่านเีปอร ์สถานทแีหง่นเีป็นศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายอสีเตริน์ออร์
โธด็อกซใ์นยโุรปตะวันออก นับตังแต่มกีารกอ่ตังขนึเมอืปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี ผูต้อ้งการความ
สงบไดเ้ลอืกถําทภีเูขาเบอรเ์รสตอฟท ์(BERESTOV) เป็นอารามระดับสงูสําหรับนักบวชของนกิาย ทําใหใ้น
ยคุนันมนัีกบวชมากกวา่ 2,000 คนทหีลงัไหลเขา้มาปฏบิัตแิละสรา้งอารามตามหมูถํ่ามากกวา่ 200 แหง่ใน
บรเิวณน ีจนกลายเป็นหมูบ่า้นทมีนัีกบวชมากทสีดุในยโุรปตะวันออก  
ชม ถาํพอรจ์เชตกา ลาฟรา่ (Pecherska Lavra) ชนัใตด้นิของมหาวหิาร เป็นถําทมีทีางเดนิใตด้นิที
แคบๆและมคีวามยาวหลายรอ้ยกโิลเมตร เคยเป็นทพํีานักของพระสงฆใ์นอารามแหง่น ีในชว่งสงครามโลก
ครังทสีอง บรรดานักบวชกว่า 2,000 คน ใชเ้ป็นทหีลบภัยจากกองทัพนาซเียอรมนี เหตกุารณค์รังนทํีาใหม้ี
นักบวชเสยีชวีติจํานวนมาก บรเิวณชนัใตด้นิจงึมรีา่งของนักบวช 200 รูป ไดรั้บการรักษาไวเ้ป็นมัมมภีายใน
ถําแหง่นี 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (6)   
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์งครามโลกครงัท ี2 (World War II Museum) ชมอาวุธยทุโธปกรณต์า่งๆ
ทปีลดประจําการจากสมัยสงครามโลกครังทนีาซเียอรมันบุกเขา้กรงุเคยีฟซงึภายหลังจากสงครามสงบแลว้ได ้
เก็บรวบรวมอาวธุต่างๆเพอืไวเ้ตอืนใจชนรุ่นหลงัใหร้ะลกึถงึเหลา่วรีชนผูก้ลา้หาญ และชม แบล็กทวิลปิ หรอื
เฮลคิอปเตอรท์ลํีาเลยีงรา่งทหารทเีสยีชวีติพันชวีติจากสงคราม 
 
จากนัน นําท่านเดนิทางสู ่ Ocean Plaza Mall ศนูยก์ารคา้ทใีหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของยเูครนและเป็น 
entertainment complex ของกรงุเคยีฟ เปิดตัวในปี ค.ศ. 2012 มรีา้นคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปมากมาย 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (7) 
พักโรงแรม Premier Hotel Rus หรอืในระดับเดยีวกัน 

 

วนัท ี4 
      กรงุเคยีฟ – พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมพนืบา้นและวถิชีวีติชนพนืเมอืง –  

      ทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

 นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมพนืบา้นและวถิชีวีติชนพนืเมอืง (Folk Open Air Museum) 
พพิธิภณัฑแ์หง่นมีพีนืทมีากกวา่ 160 เฮกเตอร ์ตังอยู่บนฝังแมนํ่า Ptich ในครสิตศ์ตวรรษท ี19 ทดีนิแหง่นถีกู
ครอบครองโดยราชวงศเ์กา่แกข่องเบลารุสมานานกว่า 130 ปี และปัจจุบันไดพั้ฒนาสถานทแีหง่นใีหเ้ป็น
ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม พพิธิภัณฑสถานแห่งน ีเป็นพพิธิภัณฑก์ลางแจง้ทใีหญท่สีดุในยโุรป ซงึรวบรวม
มรดกทางชาตพัินธุแ์ห่งชาตทิจัีดเป็นทเีก็บรวบรวมงานฝีมอืดา้นต่าง ๆ ของหลายชนชาต ิทังงานปัน งาน
เหล็ก งานไม ้โบสถไ์มกั้งหันลมเกา่โรงส ีตลอดถงึแสดงถงึประเพณีโบราณ วฒันธรรมชนบทวถิกีารดําเนนิ
ชวีติแบบดังเดมิของภมูภิาคตา่งๆ ของประเทศยเูครนยอ้นอดตีไปเมอื 100 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ (9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT  
 
19.55 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีPS271 
 

วนัท ี5        กรุงเทพฯ 
 
09.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทยีวและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทมีเีหตกุารณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์ทไีมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการสลบัหรอืเปลยีนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ทงัน ีบรษิทัฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นสําคญั 

*ภาพถา่ยเพอืการนําเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่นนั* 
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การเดนิทางในแตล่ะครังตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่นขนึไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ เลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขนึราคาของภาษนีาํมนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ยเูครน และคา่บรกิาร ทา่นละ 3,800 บาท 
ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 50 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรณุาชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากททีําการจอง  
หากไมชํ่าระภายในวนัทกีาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทนีงัตามเงอืนไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงอืนไขตา่งๆ 

แลว้จงึวางมดัจํา เพอืประโยชนข์องทา่นเอง เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ 
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของบรษิทัทงัหมดแลว้*** 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 ค่าตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเทยีวบนิทรีะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน 
ตัวกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชนัธรุกจิได ้หากตอ้งการนังชนัธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตัวเดยีว กรุณาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทอีกีครัง 

 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 
 รถปรับอากาศนําเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้

ขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมทพัีกตามระบุหรอืในระดบัเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: เนืองจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิา โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครอืงปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครอืงปรับอากาศ หากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลยีนโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั)  

 ค่าอาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 
 ค่าเขา้ชมสถานท ีตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ไกดท์อ้งถนิ คอยนําเทยีว และบรรยายขอ้มูลตา่งๆของยูเครน 
 ค่าประกันอบัุตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงอืนไขตามกรมธรรม ์
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อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
 ค่าภาษีนํามนัททีางสายการบนิแจง้เปลยีนแปลงกะทันหัน 
 ค่าระวางกระเป๋านําหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด (โดยสายการบนิ UKRAINE INTERNATIONAL 

AIRLINES อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืง ทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 23 ก.ก.)  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทพัีก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจั้ดใหแ้กท่า่น เนืองจากป้องกันการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทแีฝงตัวเขา้มาในโรงแรมทพีัก และเพอืความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสาํหรับทกุทา่น) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทยีว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ยเูครน และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการพจิารณา

หรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 3,800  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์ ทา่นละ 50 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เงอืนไขในการจองทวัร ์

 กรณุาชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 สง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายังบรษัิทฯ 
 หากทา่นทตีอ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์นืวซีา่ให ้กรณุาชําระค่าธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอยนืวซีา่ยเูครน 

ทา่นละ 3,800 พรอ้มกบัยอดมัดจํา 
 ชําระเงนิค่าทัวรส์ว่นทเีหลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืค่าใชจ่้ายทังหมด (ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื
เทศกาลทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืกรุป๊ทมีกีารการันตค่ีามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ังหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจํา

ทนัีงกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทพัีกต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่ามัดจํา หรอื ค่าทัวรท์ังหมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณใีดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ 

 เมอืออกตัวแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ตวัได ้ เนืองจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซ่ีาถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ่้ายตามทเีกดิขนึจรงิ เชน่  
ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ คา่มัดจําตัวเครอืงบนิหรอืค่าตวัเครอืงบนิ คา่มดัจําโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 
ขอ้มลูเกยีวกบั สายการบนิ  

 เนอืงจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตวักรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืงบนิ
ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเช็คอนิเพอืออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขทนัีงตอนไดบั้ตรโดยสารเทา่นัน   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทเีดนิทางดว้ยกนัไดนั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทสีดุเทา่ทจีะทําได ้

 กรณีททีา่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นอสิลาม, แพอ้าหารบางประเภท หรอืทานมงัสวรัิต ิโปรดแจง้และ
ระบุมาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรอืงแจง้ใหท้างสายการบนิทราบล่วงหนา้ เพอืจัดเตรยีม
อาหารใหแ้ก่ทา่น กรณีททีา่นแจง้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพมิเพอืชาํระเมนูใหม ่หรอือาจจะไมไ่ด ้
รับเมนูพเิศษเลย เนอืงจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมสาํรองไว ้หรอือาจเตรยีมไมท่ัน 

 สาํหรบัทนีงั LONG LEG หรอืทนัีงบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทมีคีณุสมบัตติามทสีายการบนิ
กําหนดเทา่นัน เชน่ สามารถสอืสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้นืไดใ้นกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉนิ และการขอทนัีง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทสีายการบนิตอนเวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 
และการใหท้นัีงขนึอยูก่ับดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทสีายการบนิเทา่นัน 

 
ขอ้มลูเกยีวกบั โรงแรมทพีกั  

 โรงแรมในแต่ละแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพักแตกต่างกนั จงึทําใหห้อ้งพักแต่ละประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกัน หรอื
อยูค่นละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซงึถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 
(Twin/Double) และหอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณใีดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพมิตามจรงิทเีกดิขนึ 
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 เนอืงจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูตํิา โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครืองปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 
โรงแรมบางแห่งอาจจะไมเ่ปิดเครอืงปรับอากาศ ซงึจะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทมีงีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ทําใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืง
จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่ หรอืเมอืงเล็กๆ) มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ หอ้งอาจจะมี
ขนาดเล็กกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 
หมายเหต ุ

 ทัวรนี์สาํหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีกดิขนึจากเหตุจําเป็น

สดุวสิยั และอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง การยกเลกิ
เทยีวบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุตัเิหตหุรอืไดรั้บบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง และเหตสุดุวสิยัอนืๆทอียูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตัวเครอืงบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตัวกรุป๊ ไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 ในกรณีทสีายการบนิประกาศปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ภาษีนํามนัเพมิตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีมส่ามารถเขา้ชมได ้เนอืงจากเหตุสดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ทอียูเ่หนือการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ 
 เนอืงจากรายการทัวรน์ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณีททีา่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนือจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู เชน่ หนังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทูต (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทัวร ์            
หากไมผ่า่นการอนุมัตจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธไิมค่นืค่าทัวรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตัวเครอืงบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดที
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นน ีเพราะเป็นค่าใชจ่้ายที
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเช็คอนิไมทั่น ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนื            
ค่าทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 ลูกคา้ทจีอยแลนด ์(ไมใ่ชตั้วเครอืงบนิ) ท่านตอ้งจองเครอืงบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กบัคณะทัวร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทัวรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานททีคีณะทัวรก์ําลงัออนทัวรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวรห์รอืจองตัวเครอืงบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกับทางบรษัิทอกีครัง หากทา่นจองทัวรห์รอืตวัเครอืงบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิและไมค่นืคา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 เมอืทา่นไดชํ้าระเงนิมดัจําแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทไีดร้ะบไุวโ้ดยทังหมด 

 
หมายเหต ุเกยีวกบัการยนืวซีา่ 
 
• ทางบรษัิทฯ จะทําการยนืวซีา่ของท่านตอ่เมอืในคณะมผีูสํ้ารองทนัีงครบเต็มจํานวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯ ในเรอืงเวลานัดหมาย เนืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารต่างๆ ทอีอกเป็นกรุ๊ปในการยนืวซีา่ อาท ิ                     
ตัวเครอีงบนิ, หอ้งพักทไีดรั้บการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกันการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจํานวนกอ่นจงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• วซีา่ยเูครน เป็นแบบออนไลน์ แสกนเอกสารสง่สถานทตู ไมต่อ้งโชวตั์ว 
• แตห่ากใกลว้ันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่เดยีวกบัทางสถานฑตู ซงึทางทา่นจะตอ้ง

เดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยดแูล 
และอํานวยความสะดวก  

• หากระยะเวลาใกลวั้นเดนิทาง ตอ้งใชเ้อกสารจรงิในการยนืวซีา่กับสถานทตูฯ และอาจเสยีคา่ premium เพมิ 
3,500 บาท/ทา่น ในการยนืวซีา่ด่วน 

• เอกสารตา่งๆ ทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวยเูครน ทางสถานทตูฯ เป็นผูกํ้าหนดออกมา                      
มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทมีคีวามประสงคย์นืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศยเูครน กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้
ถกูตอ้งและครบถว้นตามทสีถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ 
เป็นเพยีงตวักลางและอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เทา่นนั มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 



 
 
 

-9- 

• กรณีวซ่ีาททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขนึจรงิ ดงัตอ่ไปน ี

-    คา่ธรรมเนียมการยนืวซีา่และคา่ดําเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืค่าธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้่าจะผา่นหรอื 
     ไมผ่่านการพจิารณาก็ตาม 
-    ค่ามัดจําตวัเครอืงบนิ หรอืตวัเครอืงบนิทอีอกตัวเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพักในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจําหอ้งพัก หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ่้ายทังหมด 

100 % 

เอกสารในการขอยนืวซีา่ยเูครน 

ระยะเวลาในการยนื 15 วนัทําการ 
เอกสารตอ้งเป็นไฟลส์แกนและชดัเจนเทา่นนั  

**เอกสารวซีา่เป็นแบบออนไลน ์ไมต่อ้งโชวต์วั** 
กรุณาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปน ีและสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทนีดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. สาํเนาหนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) 2 ฉบบั ทยัีงไมห่มดอาย ุและมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวัน

เดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาทําเลม่ใหมก่อ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และตอ้งมหีนา้ว่าง
เหลอือยา่งนอ้ย2 หนา้ตดิตอ่กัน เพอืตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทเีคยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี **  
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พนืหลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแต่งรูป หา้มสวมแวน่สายตา  
แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครอืงประดับ เห็นใบหูและควิ 
ทัง 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทถีา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน  
(หากรูปถา่ยของท่านไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูกาํหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยรูปใหมอ่กีครัง ณ วันมายนืเวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการทํางาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ทอีอกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุตําแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางานและระบชุว่งเวลาทเีดนิทางไปทอ่งเทยีวยโุรป และระบชุอืประเทศทังหมดททีา่น
เดนิทางดว้ย หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนดในวันทเีทา่ไร ่โดยชอืลูกคา้ทรีะบใุน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุา
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแต่ละสถานทูต ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปัจจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยนืวซีา่เทา่นนั พรอ้มลายเซ็น ระบุชอื ตาํแหนง่
ของผูม้อํีานาจในออกหนงัสอืรบัรองการทํางานและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลักฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ สําเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 90 วัน กอ่นวันยนืวซีา่  
หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ท่านัน) เป็นภาษาองักฤษ 
 

3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 
หนังสอืรับรองจากสถาบันทกํีาลงัศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันกอ่นวันยนืวซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (สถานทูตไมรั่บเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน) 
 

3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 
หนังสอืยนืยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซงึเขยีนโดยตัวผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที
เกษียณ ชอืและทอียูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
สาํเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารทํางาน ฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทพียีงพอสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 
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4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจํีานวนเงนิในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลัก เพอืแสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการเดนิทางและสามารถทจีะใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา และมรีายการเดนิบัญชลี่าสดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยนืวซีา่ เป็นบญัช ี                 
ออมทรพัยเ์ทา่นนั สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชฝีากประจาํ รวมถงึบญัชี
สหกรณ์ 

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทอีอกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบคํุาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้อืแต่ละสถานทตู สะกดชอืให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกับททีา่นจะใชย้นืวซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คู่สมรส พนีอ้งสายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ่้ายให ้ 

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูน์ความสมัพันธกั์บผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้เชน่ สาํเนาทะเบยีนบา้น, สํานาทะเบยีนสมรส และ

สําเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทังผูย้นืวซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษทงัหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุอืเจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ่้าย) และ
ตอ้งระบชุอืผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มัครยนืวซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทยีนืวซีา่ (สะกดชอื-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายใหแ้ละผูย้นืวซีา่ 
- กรณีทบีรษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน 
โดยระบุรายชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทผีูส้มคัรอายตุาํกวา่ 20 ปี 

5.1 สาํเนาสตูบิตัร/สําเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนงึ หรอืกบับคุคลทสีาม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากทางอาํเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน ระบวุ่าอนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกับใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกัน พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่ร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาทา่นหนงึทา่นใดเสยีชวีติ 
6. เอกสารสว่นตวัอนืๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษทงัหมด) 

- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- สําเนาบตัรประชาชน 
- สําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกลุ  
- สําเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทําการ 
- วซีา่ยเูครนเป็นการยนืวซีา่ออนไลน์ ไมต่อ้งโชวตั์ว เพยีงแค่สแกนจากเอกสารจรงิเท่านัน 
- หากระยะเวลาใกลวั้นเดนิทาง ตอ้งใชเ้อกสารจรงิในการยนืวซีา่กับสถานทตูฯ และอาจเสยีคา่ premium 

เพมิ 3,500 บาท/ทา่น ในการยนืวซีา่ดว่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทไีดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคํา
รอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุครัง  

- กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของท่าน เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเรมิตน้ ใบละ  500 บาท ** 
 

*การพจิารณาอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั* 
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ใบกรอกขอ้มูลคํารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูทงัหมดของทา่น เจา้หนา้ทจีะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
1. ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ชอื-นามสกลุเดมิกอ่นเปลยีน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 

 
4. เลขท ีPassport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 
สถานทเีกดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 
 

7. ทอียูปั่จจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศัพทท์ตีดิต่อสะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 
8. อาชพีปัจจุบัน (กรณุาระบุอาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบดุว้ย (ภาษาองักฤษ) 

 
..........................................................................ตําแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ทอียูท่ทํีางาน / สถานศกึษา / ทตีงัรา้นคา้ (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชอื-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชอื-นามสกลุบดิา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชอื-นามสกลุมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจําได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในระหว่างการเดนิทางทอ่งเทยีวและพํานักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 
 

กรณุาระบชุอื……………………………………………………………………… ความสัมพันธ…์……………………………… 


