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75,800.- 
(ค่ามัดจำท่านละ 30,000.-) 

07 – 14 ก.พ. 63 13 – 20 มี.ค. 63 10 – 17 เม.ย. 63 01 – 08 พ.ค. 63 
12 – 19 มิ.ย. 63 24 – 31 ก.ค. 63 07 – 14 ส.ค. 63 18 – 25 ก.ย. 63 
23 – 30 ต.ค. 63 13 – 20 พ.ย. 63 04 – 11 ธ.ค. 63 29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 

 

 

วันแรก (1):  กรุงเทพฯ – เคียฟ 
วันที่สอง (2):  เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – ทานดินเนอร์พร้อมชมการแสดงดนตรี  
วันที่สาม (3):  เคียฟ – ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 – บินภายในสู่เชอร์นิฟท์ซี 
วันที่สี่ (4):  เชอร์นิฟท์ซี – ปราสาทเชอร์นิคาร์มีเน็ต – เชอร์นิฟท์ซี  
วันที่ห้า (5):  เชอร์นิฟท์ซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เชอร์นิฟท์ซี – ลวิฟ  
วันที่หก (6):  ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส์ – มหาวิหารเซนต์ยูรา – จัตุรัสไรน็อค – ลวิฟ   
วันที่เจ็ด (7):  ลวิฟ – เคียฟ – กรุงเทพฯ     
วันที่แปด (8):  กรุงเทพฯ 

 
 

  

เจาะลึกประเทศยูเครน เที่ยวกรุงเคียฟ (Kyiv) เมือง
มรดกโลกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม โดยสายการบิน Ukraine International 
Airlines (PS) ตรงสู่กรุงเคียฟ โดย Boeing 777 

แบบ Full Service !!! 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานยุโรป – ทาน

อาหารพื้นเมืองและอาหารเอเชียน (จีน) 

อันซีน ยูเครน 8 วัน 
ดินแดนอดีตม่านเหล็กของสหภาพโซเวียต 
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วันแรก  (1): กรุงเทพฯ – เคียฟ 
 

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (PS) 
ประตู 8 แถว R เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก โปรดสังเกตป้ายบีไลน์ทัวร์ 

11.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ (Kyiv) โดยเท่ียวบินท่ี PS 272 
18.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Borispol International Airport กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน 
  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม President Hotel Kyiv หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง (2): เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – ทานดินเนอร์พร้อมชมการแสดงดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชมความงามของกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 482 โดยชน
เผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของผัง
เมือง ต้ังอยู่ริมฝ่ังของแม่น้ำดนีปเปอร์ Dipro ทำให้มองเห็นทัศนียภาพสวยงาม 360 องศา 
นำท่านเดินชมย่านใจกลางเมือง ถนนเครเชียติก (Khreshatyk Street) ถนนสายหลักของเมือง 
จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟและเป็นบริเวณที่ตั ้งสถานที่ราชการที่สำคัญ ในวันหยุดเสาร์ -
อาทิตย ์จะมีการปิดการจราจรในบริเวณนี้ เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดินและท่ีรวบรวมศิลปินหลากหลาย
แขนงของกรุงเคียฟ  
ผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ (Opera House) โรงละครเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์
บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกม้าที่แม้เสียง
กระซิบจากเวทีก็สามารถได้ยินไปทั่วทั้งบริเวณปัจจุบันมี
ตารางการแสดงดนตรีโอเปร่า บัลเล่ต์ ทุกวัน 
ผ ่ านชมอน ุ ส าวร ี ย ์ โ กล เ ด ้ น เ กต  (Golden Gate 
Monument) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟ สร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัว
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เมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจของชาวเมืองในปัจจุบัน 
ผ่านชมโบสถ์โซเฟีย (Sophia Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1037 โดย
กษัตริย์ยาโรสลาฟ  
ผ่านชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองคำ เป็นท่ี
ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็
อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตร ิย์ 
Sviatopolk II Lziaslavich ที ่ปกครองด ินแดน Kievan 
Rus 
ผ่านชมโบสถ์เซนต์แอนดริว ที่เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ราสเตรล่ี ตัวโบสถ์ทำเป็นรูปโดม ศิลปะแบบบารอก รายล้อมด้วยหอคอยสูงส่ีด้าน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนคนเดิน Andryivsky Uzviz อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงย่านการค้าท่ีเก่าแก่

ใจกลางเมืองในยุคกลาง ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
ของที่ระลึกจากยูเครน จำพวกไม้แกะสลัก, ผ้าคลุมไหล่ปัก
ด้วยมือ, ผ้าพันคอ, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ไข่ฟาแยร์เชและอื่นๆ 

 อิสระช้อปป้ิงใน ห้างซุม (Tsum Mall)   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง สัมผัสรสชาติ

ของไวน์และวอดก้าของยูเครน พร้อมดนตรีพื ้นเมืองขับ
กล่อม 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม President , Kyiv หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม (3): เคียฟ – ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกคร้ังที่ 2 – บินภายใน เชอร์นิฟท์ซี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Monastery of The Cave / 
Pecherska Lavra ) 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้
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เป็นเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้ำต้ังอยู่บนเชิงเขาท่ีมีถ้ำรอบๆภูเขา เนื้อที่กว้างขวาง
ถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ 
ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับต้ังแต่มีการก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี่ นักบวชผู้
ต้องการความสงบ เลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ (Berestov) เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวช
ของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏบิัติ
และสร้างอารามตามหมู่ถ้ำมากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุด
ในยุโรปตะวันออก จุดเริ่มต้นของศตวรรษท่ี 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อต้ัง
มอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอาราม
หลวง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัย

สงครามโลกครั้งท่ีนาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธ
ต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ ชมแบล็กทิวลิปเป็นเฮลิคอปเตอร์ ท่ี
ลำเลียงร่างทหารท่ีเสียชีวิตพันชีวิตจากสงคราม   

 อิสระช้อปปิ้งท่ี ห้าง Ocean Plaza Mall เป็นช้อป
ปิ้งมอลล์ท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของกรุงเคียฟ ท่ีมีร้านค้า
กว่า 400 ร้าน อาทิ Adidas, Timberland, Clarks, 
Levi’s, Deisel, Superdry, Crocs, New Balance, 
Nike, Michael Kors เป็นต้น 

17.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
18.30 น. เดินทางสู่สนามบิน 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเชอร์นิฟท์ซี่ โดยเท่ียวบิน PS 41 
21.40 น. เดินทางถึง เมืองเชอร์นิฟท์ซี ่ (Chernivtsi) เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี อดีตหัวเมืองของ

จังหวัดบูโควีน่า ศูนย์กลางของชีวิตดนตรีของเมืองท่ีนี่ในปี 1876 – 1877 เมืองศูนย์รวมดารานับร้อย
ในยุคโซเวียตเก่าและยุคปัจจุบัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติที ่สวยงามและเก่าแก่จนได้ขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก ชุมชนเก่าของชาวอาร์มาเนีย ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน  

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  (4): เชอร์นิฟท์ซี – ป้อมปราการโคทิน - ป้อมปราการคาเมียเน็ตส์ – เชอร์นิฟท์ซี  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการโคทิน (Khotyn Fortress) ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำ Dniester สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1325 โดยเจ้าชายวลาดิเมียร์ สเวียโตสลาวิช (Kievan Rus’) และในปี 2000 ป้อมฯแห่งนี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกศิลปสถาปัตยกรรมยูเครนแห่งชาติและเป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรย์ของยูเครน 
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นำท่านชม ป้อมปราการคาเมียเนตส์ (Kamenets Old Fortress Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองคาเมีย
เนตส์ (Kamenets)ป้อมปราการอันโด่งดังนี้ สร้างขึ้นในราวต้นศตวรรษท่ี 14 สมัยอาณาจักรออตโต
มัน เพื่อเป็นปราการป้องกันการรุกรานจากชาวตุรกี เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองและยังเป็น
สถานที่สำคัญของยูเครนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเชอร์นิฟท์ซี (Chernivtsi)  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  หรือเทียบเท่า 

   

วันที่ห้า  (5): เชอร์นิฟท์ซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เชอร์นิฟท์ซี – ลวิฟ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินชม เมืองเชอร์นิฟท์ซ่ี เมืองเก่าแก่ที่สุดในยูเครน ชมจัตุรัสกลางเมืองที่มีศาลากลาง
สไตล์นีโอคลาสสิคสีน้ำเงิน ในช่วงศตวรรษที่ 17 มีการสร้างหอคอยให้เป็นศูนย์กลางของชีวิตคน
ดนตรี มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ๆ จัตุรัสตุรกี โรงละครและมหาวิหาร ชมอดีตอาคารเทศบาล
เมืองปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัย ชมย่านท่ีอยู่อาศัยของชุมชนชาวยิว อาร์เมเนียและเยอรมัน  
นำท่านชม มหาวิทยาลัยแห่งเชอร์นิฟท์ซี ๖ ท่ีงดงามยิ่งจนได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 7 มรดกโลก
ในยูเครน ชมความงามและอลังการของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยของ
พระมหากษัตริย์ออสโตร - ฮังการี พระราชวงศ์และชนช้ันสูงเท่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1775 โดยราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่เปิดสอนหลักสูตรการเมืองการปกครอง การบริหารส่วน
ท้องถิ่นโดยการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน ปัจจุบันเปิดสอนให้คนท่ัวไป แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
ยังคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ท่ียาวนานและสำคัญ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลวิฟ (Lviv) เมืองท่ียูเนสโก้ได้

ยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลกในปี 1998 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  (6): ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส์ – มหาวิหารเซนต์ยูรา – จัตุรัสไรน็อค – ลวิฟ   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม เมืองลวิฟ (Little Vienna) เป็นเมืองที่อยู่ในชัยภูมิที ่สำคัญของการควบคุมเส้นทาง
เทือกเขาคาร์เธ ียนลวีฟ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ซึ ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ความ
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หลากหลายแห่งศิลปวัฒนธรรมและภาษาในด้านสถาปัตยกรรมอย่าง
อาคารเรเนส์ซองค์อินคาเลียนในศตวรรษท่ี 16 ต้ังเคียงคู่กับโบสถ์แบบ
โกธิคกับโรงแรมร็อคโคโค 
นำท่านผ่านชม โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) มหาวิหารเซนต์ยูรา 
(St. Yura Cathedral) ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ห ่ ง เ ม ื อ ง ล ว ิ ฟ  (Lviv 
University) พระราชวัง Pototskikn  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านชม จัตุรัสไรน็อค (Rynok Square) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช้ันนำของลวีฟ ศูนย์กลางของวิถี

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชมจัตุรัสมาร์เก็ต (Market Square) ที่มีศาลาว่าการเมือง 
ลวีฟ รอบๆอาคาคคฤหาสน์ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนา  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด (7): ลวิฟ – บินภายในสู่ เคียฟ - กรุงเทพฯ   
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ชมพิพิธภัณฑ์เปิด Shevshenkovskiy Guy ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองลวีฟ เป็นสถานที่ใช้
พักผ่อนหย่อนใจ ภายในพิพิธภัณฑ์เปิดแห่งนี้แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้านจากแคว้นต่างๆ 

  แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เอลิซาเบทา (St. Elezabeta Cathedral)  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
16.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ โดยเท่ียวบิน PS 036 
17.55 น. เดินทางถึง กรุงเคียฟ  เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
19.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน PS 271  
 

วันที่แปด (8): กรุงเทพฯ 
 

09.45 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
---------------------------------------------------------- 
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อัตราค่าบริการทัวร์ อันซีน ยูเครน 8 วัน (PS) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศยูเครน และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า 
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่
รวม 

1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 800 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม   

เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   75,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   75,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   72,800.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   8,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master ฟรีไม่มีชาร์จ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วัน
ทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่าน้ัน) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา 
ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด   
2.เนื่องจากการท่องเท่ียวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณี
ท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาท่ีต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าวีซ่ายูเครน 
 (ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนัท าการ)  
ณ ปัจจบุนั สถานฑตู ไมอ่นญุาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดงันัน้ถ้าลกูค้ามีแผนเดินทางท่ี 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบิน+โรงแรม 
ในช่วงท่ีลกูค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่ายึดติดกบัการยื่นวีซ่าในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึน้ไป และ มีหน้าว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 

(หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบเล่มเก่าก่อนหน้าเล่มปัจจบุนัมาด้วย) 
2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่า

ถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ) ห้ามใส่คอนแท็คเลนส์ แม้เป็นคอน

แท็คเลนส์สายตาก็ไม่ได้ 

3. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ ถ้ามี 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. สติูบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสติูบตัรมา)  

6. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้ 

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออ าเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ

ครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านัน้และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านัน้และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

7. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนา

อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้ เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชื่อผู้ เป็นเจ้าของร้านค้า 



  Update 30/10/19 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคล็ดว่า หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลิกผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               10 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง 

เงินเดือน วนัเดินทางท่ีจะไป ระบุวตัถปุระสงค์ท่ีจะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นัน้ว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชัน้ปีท่ี

ศึกษา  
 

8. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทัง้ Bank guarantee และ Statement ทัง้สองอย่าง

นีต้้องเป็นเลขที่บัญชเีล่มเดียวกัน) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุื่อเจ้าของบญัชีให้ครบถ้วน มีอายไุม่เกิน 1เดือนนบัจากวนัท่ีจะยื่นวซี่า ใช้ในกรณีรบัรองวีซา่

ให้ท่านอื่น ใช้สกุนเงิน บาท หรือ ยโูร 

- Statement ย้อนหลงั 3 เดือน นบัขึน้ไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการ

รับรอง 1 ท่าน ให้สมเหตสุมผลต่อการยื่นวีซ่า  

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี ้
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้อง

ระบุชื่อผู้ถกูรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์

ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัข้อ 8 

 

 (สถานทตูไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทกุกรณี ไม่ต้องแนบมา) 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
ข้อมูลในการท างาน/เรียน 

• รายละเอียดท่ีท างาน(ปัจจุบนั) ระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

ต าแหน่งงาน     ชื่อบริษัท       

ที่อยู่ที่ท างาน            

วนัที่เร่ิมท างาน      เบอร์โทรที่ท างาน      
• รายละเอียดสถานศึกษา (ปัจจุบนัที่เรียนอยู่)ระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

ชื่อโรงเรียน       ระดบัชัน้     

ที่อยู่และเบอร์โทรสถานศึกษา          
• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบุเป็นภาษาอังกฤษ กรุณากรอกให้ตรงกับเอกสารที่โชว์สถานทูต 

(  ) ตนเอง    (  ) บุคคลอื่น ระบุชื่อ-นามสกุล      ความสัมพนัธ์   

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชื่อ     ที่อยู่ขององค์กร/บริษัท    

ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้เดินทาง   เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท   

ข้อมูลอื่นๆๆ 

• ท่านเคยยื่นค าร้องขอวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

• ท่านเคยเดินทางไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ (  ) ไม่เคย (  )  เคย 

ประเทศ    ระบุวนัที่ได้รับวีซ่า   วนัหมดอายขุองวีซ่า   

• ท่านได้ท าการบนัทึกลายนิว้มือของท่านเพ่ือจุดประสงค์การท าวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ในช่วงระยะ เวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
หรือไม่ 

ประเทศ  ระบุวนัที่สแกนลายนิว้มือ้ (ระบุอยู่ในหน้าวีซ่า)    หมายเลขวีซ่า   
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetable)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 


