
 
 

       เบลารุส 7 วัน 4 คืน 

ดินแดนแห่งที่ราบของยุโรปตะวันออก 

Belarus - Land  of  the Eastern Europe 
มินส์ค-ไวเทบสค์-เมียร์-เนสวิซห์-กร๊อดโน-เบโลเวซคาย่า-บาราโนวิชี ่

 

              ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว !! 

 

 

 

 

 

 
 



 เบลารุส ในปัจจุบนัน้ีเคยเป็นดินแดนมีผูค้นอยู่อาศยัตั้งแต่ยุคหินเก่า ชาวสลาฟเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเบลารุสตั้งแต่

ราวศตวรรษท่ี  6 และจดัตั้งราชอาณาจกัรโปตอตสด์ เมื่อราวปี ค .ศ. 862 และไดส้วามิภกัด์ิต่อราชอาณาจกัรเคียฟเมื่อ

ราวศตวรรษท่ี 11 และไดเ้ปล่ียนมานับถือศาสนาคริสตนิ์กายออรโ์ธดอ๊กซแ์ละรบัอิทธิพลศิลปวฒันธรรมจาก

จกัรวรรดิไบแซนไทน์ หลงัจากราชอาณาจกัรเคียฟล่มสลายเมื่อ ค .ศ. 1240 เบลารุสจึงถูกลิทวัเนียเขา้ปกครองอีกเป็ น

เวลา 400 ปี 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

14 – 20 กรกฎาคม 2562 59,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 534 02.00 - 06.45 
วนัที่ 2 ทาซเคน้ท ์ มนิสค์ TAS - MSQ HY 709 08.30 – 11.45 

วนัที่ 6 มนิสค์ ทาซเคน้ท ์ MSQ - TAS HY 710 21.45 – 04.30 (+1) 
วนัที่ 7 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 533 09.25 – 17.25  

วนัที่ 1 อาทิตย ์14 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ 

23.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตูทางเขา้ที่ 8-9 โดยมี

เจา้หน้าที่ของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

วนัที่ 2 จนัทร ์15 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์– มินสค์  

02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงทาซเคน้ท์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเที่ยวบิน HY 534 (ใชเ้วลา

บินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

06.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท ์(เพื่อเปล่ียนเครื่องบิน) รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน 

08.30 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์ สู่ กรุงมนิสค์ โดยเที่ยวบินที่ HY-709 (เวลาบิน

ประมาณ 5.15 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

11.45 น. เดินทางมาถึงสนามบินกรุงมนิสค์ เมอืงหลวงของเบลารุส ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

 กรุงมินสค์ (Minsk) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดใน เบลารุส  ตั้งอยู่ริมแมน้ํ่า

สวสิลาช (Svislach) และแมน้ํ่าเนียมฮีา (Niamiha) ที่ความสูงจากระดบัน้ําทะเล 

280 เมตร กรุงมนิสกเ์ป็นที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ของเครือรฐัเอกราช (CIS) ในที่เป็น

ฐานะเมอืงหลวงของประเทศ ยงัถือวา่เป็นศูนยก์ลางของ การปกครอง เศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมหลักของเบลารุสอีกดว้ย และยงัมสีถานะบริหารพิเศษและยงัเป็น

ศูนยก์ลางการบริหารของจงัหวดัมนิสค์ และเขตมนิสค์อีกดว้ย  ในปี ค .ศ. 2006 กรุง

มนิสค์มปีระชากรประมาณ 1,780,000 คน หลักฐานยุคแรกเริ่มสุดที่กล่าวถึง

มนิสกน้ั์นยอ้นไปถึงคริสตศ์ตวรรษที่ 11 ในปี ค .ศ. 1242 มนิสกไ์ดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของราชรฐัลิทวัเนีย (Grand Duchy of Lithuania) และไดร้บัอภิสิทธ์ิเมอืงในปี 

ค.ศ. 1499 ตั้งแต่ปี ค .ศ. 1569 เมอืงน้ีไดเ้ป็นเมอืงหลวงของมนิสค์ วอยวอดชิป  

 



(Minsk Voivodship) ในเครือจกัรภพโปแลนด-์ลิทวัเนีย ต่อมาถูกผนวกเขา้กบัรสัเซีย

ในปี ค .ศ. 1793 ซึ่งเป็นผลจากการแบ่งโปแลนดค์รั้งที่ 2 ระหวา่งปี ค .ศ. 1919-

1991 มนิสกม์ฐีานะเป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีต ไบโลรสัเซีย 

(Byelorussian SSR) 

 

นําท่านชมความสวยงาม กรุงมินสค์ ที่ถือวา่เป็นศูนยก์ลางที่สาํคญัของศาสนา และ

วฒันธรรมที่น่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศเบลารุส ที่สาํคญักวา่น้ัน คือ แมว้า่

กรุงมนิสกจ์ะไมไ่ดเ้ป็นเมอืงที่มคีวามทนัสมยั  หรือมชีื่อเสียงที่สุด แต่กรุงมนิสกก์็ยงั

เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวสาํหรบัผูท้ี่สนใจในดา้นประวติัศาสตร ์ 
 
นําท่านไปชม ยา่นเมืองเก่าของกรุงมินสก ์(Troetskoe  Predmestie) เป็นสถานที่

ที่ถือวา่เป็นส่วนสาํคญัของประวติัศาสตรท์ี่เหลือรอดมา หลังจากการถูกทาํลาย

ในช่วงสงครามเมือ่ปี ค.ศ. 1941-1945 ปัจจุบนัย่านเมอืงเก่าแห่งน้ี  ถือวา่เป็นหน่ึง

ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของกรุงมนิสก ์ซึ่งภายในเมอืงเก่านักท่องเที่ยวจะ

ไดช้ื่นชมในความเก่าแก่ของเหล่าอาคารบา้นเรือน  ที่ถูกสรา้งขึ้ นในสไตล์ Soviet-
Bloc รวมไปถึงเหล่ารา้นคา้ คาเฟ่ต ์และอื่นๆ อีกจาํนวนมาก 

 

 

นําท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ  จตัรุสัแหง่ชยัชนะ (Victory Square) เป็นอีกหน่ึง

ของอนุสาวรียห์ลัก หรือที่รูจ้กักนัในนามของ อนุสาวรียแ์ห่งความรกัชาติ  ไดถู้กสรา้ง

ขึ้ นเพื่อใหร้ะลึกถึงเกียรติของชยัชนะแห่งสงครามในช่วงปีปี ค .ศ.1941-1945 โดย

อนุสาวรียถู์กสรา้งขึ้ นในรูปแบบของเสาหินที่มรีูปทรงปริซึม มคีวามสูง 40 เมตร 

อนุสาวรียถู์กเปิดในปี ค .ศ. 1954 อดีตสหภาพโซเวยีตที่ยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึง

ปัจจุบนั 

 

 

นําท่านไปชม  มินสค์ ซิต้ี ฮอลล ์ (Minsk City Hall) อีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่ ไดร้บั

ความนิยมมากแห่งหน่ึงของกรุงมนิสก ์ถูกสรา้งขึ้ นใหมแ่ทนอาคารหลังเก่า ในปี ค .ศ.                      

2003 โดยอาคารหลังเก่าน้ันถูกสรา้งขึ้ นในปี ค .ศ. 1582 จนกระทัง่ปี ค .ศ. 1851 

อาคารไดถู้กทาํลายลงในช่วงของสงคราม ปัจจุบนัซิตี้ ฮอลล์แห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึง

สญัลักษณ์ที่สาํคญัของกรุงมนิสค์อีกดว้ย 

 

 จากน้ัน นําท่านไปชม  จตัรุสัแหง่อิสรภาพ (Independence Square) เป็นสถานที่ท่ี

เป็นจตุัรสัอนัมชีื่อเสียงและไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นหน่ึงในจตุัรสัที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป 

โดยบริเวณรอบๆจตุัรสัจะเป็นที่ตั้งของหา้งชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ รา้นกาแฟ  รา้น

เส้ือผา้ โรงภาพยนตร ์และอื่นๆอีกเป็นจาํนวนมาก 

 

 นําท่านไปชม มหาวิหารแหง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (Holy Spirit Cathedral ) หน่ึง

ในส่ิงก่อสรา้งคริสตจกัรเก่าแก่ ที่ถูกสรา้งขึ้ นในแบบ  คริสตจกัรเบลารุสดั้งเดิม 

(Belarusian Orthodox Church) ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1633-1642 ในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ในระยะเริ่มแรกถูกใชเ้ป็นที่อยู่ของแมช่ีคาทอลิก และในปี 

ค.ศ. 1870 ไดก้ลายมาเป็นมหาวหิารแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ซึ่งยงัคงรูปแบบเดิม

ของอาคารเอาไวจ้นถึงปัจจุบนั 

 

 นําท่านไปชม โบสถค์ริสตจกัรสีแดง (Red Church) หรือ คริสตจกัรแหง่เซนตไ์ซ

ม่อนและเฮเลนา (Church of Saints Simon and Helena) เป็นคริสตจกัรนิกาย

โรมนัคาทอลิก ที่ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหวา่งปี ค .ศ. 1905-1910 โดย เอ็ดเวริด์ โว

นิลโลวคิ ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางที่สาํคญัทางศาสนาวฒันธรรมและสงัคมแห่งหน่ึงของ

เบลารุส 

 

   



นําท่านไปชม เกาะแหง่นํ้าตา (Island of Tears) ที่เป็นอีกหน่ึงอนุสาวรียท์ี่มคีวาม

งดงามแห่งหน่ึงของ เมอืงมนิสก ์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ เมอืงเก่า (Troitskoe predmestie) 
โดยอนุสาวรียถู์กเปิดขึ้ นในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ค .ศ.1996 สรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึง

เหล่าทหารที่เสียชีวติในสงครามอฟักานิสถาน นอกจากน้ีแลว้  ภายในของอนุสาวรีย์

ยงัมชีื่อของทหาร 771 คนที่เสียชีวติในสงครามครั้งน้ันดว้ย 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร  

พกัที ่ MINSK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มนิสค์ 

วนัที่ 3 องัคาร 16 ก.ค. 62 มินสค์ -  เมียร ์– เนสวิชห ์- กรอ๊ดโน                                                              
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม  
08.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั  เมือง เมียร ์ (Mir) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

ระยะทางห่างประมาณ 80 กม. 

 

 เมืองเมียร์ ในอดีตไดเ้ป็นหมูบ่า้นที่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค .ศ.1345 และในปี ค .ศ. 

1569 ก็ไดต้กอยู่ในการปกครองของราดซิวลิ-ซีโรทกา้ ผูซ้ึ่งเป็นเจา้ของ ปราสาท ซึ่ง

ต่อมาก็ไดถู้กโจมตีอย่างหนักเป็นเวลากวา่ศตวรรษ ในบริเวณเมอืงน้ีที่อยู่ห่างออกไป

ประมาณ 25 กม.  ก็ไดเ้คยเป็นที่อยู่ อาศยัของพวกชุมชนชาวยิว ที่ไดอ้พยพหนีภยั

สงครามในราวตน้ศตวรรษที่ 17 ซึ่งก็ไดส้รา้งความเจริญและมกีารพฒันาข้ึนอย่าง

รวดเร็วใหก้บัชุมชนน้ีเป็นอย่างมาก นอกจากน้ันยงัไดม้กีารทาํมาคา้ขายกบัพวกยิวที่

อยู่ในโปแลนดแ์ละลิทวัเนีย ซึ่งต่อมาในศตวรรษที่ 18-19 ก็ไดม้พีวกยิวเข้ ามาอยู่

เพิ่มมากขึ้ น ซึ่งไดส้รา้งความเจริญรุ่งเรือง  พรอ้มกนัน้ันก็ไดจ้า่ยภาษีการคา้มากขึ้ น

ดว้ย และต่อมาก็ไดเ้กิดความวุน่วายในเรื่องต่างๆ และทาํใหเ้กิดการลอบทาํ รา้ยและ

ฆ่าพวกยิวเกือบทั้งหมด จงึทาํใหม้กีารอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด 

 

 

นําท่านชมความสวยงามของ ปราสาทเมียร ์(Mir Castle) ที่ถูกสรา้งขึ้ นในราวปลาย 
ศตวรรษที่ 15 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของโกธิค และไดก้่อสรา้งสาํเร็จเรียบรอ้ยใน

ราวตน้ศตวรรษที่ 16 โดย ดุ๊ก อิลินิคช และในราวปี ค.ศ.1568 ปราสาทเมยีรแ์ห่งน้ี

ไดถู้กเปล่ียนเป็นของมโิกลาจ คริสต๊อฟ แห่งออรแ์ฟน ราดซิวลิ  ผูท้ี่ไดท้าํใหป้ราสาท

แห่งน้ีไดก้ลายเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมเรนาซ๊องส ์และไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 

 
จากน้ัน  นําท่านออกเดินทางไปยงั  เมืองเนสวิซห ์ (Nesvizh) เมอืงน้ีอยู่ในเขตของ

จงัหวดัมนิสค ์ระยะทางห่างประมาณ 30 กม. 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

นําท่านไปชม  ปราสาทเนสวิซห ์ (Nesvizh Castle) ซึ่งไดถู้กสรา้งเป็นที่อยู่อาศยั

ของครอบครวัราดซิวลิในปี ค .ศ.1533 และไดต้กทอดมาหลายคน จนถึงในปี ค .ศ.

1586 ก็ไดอ้ยู่ในการครองครองของออรไ์ดนาคจา และเมือ่ปี ค .ศ.1770 ปราสาทน้ี

ก็ไดถู้กยึดครองโดยพวกรสัเซีย ซึ่งทาํใหค้รอบครวัราดซิวลิไดห้ลบหนีออกไป และใน

ที่สุดครอบครวัของราดซิวลิล์  ก็ไดก้ลับเขา้มาครอบครองตามเดิม และในปีค .ศ.

1939 พวกกองทพัแดงก็เขา้ยึดครองปราสาทแห่งน้ีอีก                      

 

 จากน้ัน  นําท่านออกเดินทางไปยงั  เมืองกรอ๊ดโน (Grodno) ตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกเฉียงใต้  ในแควน้กร๊อดโน และมีเมืองกร๊อดโนเป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของแควน้น้ี                       

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร  
พกัที ่ NEMAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า กร๊อดโน 

 



วนัที4่ พธุ 17 ก.ค. 62 กรอ๊ดโน – เบโลเวซสคายา่ พุสชา – บาราโนวิช่ี 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม  
08.30 น. นําท่านชมความสวยงามของ  เมืองกรอ๊ดโน  (Grodno) ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของ

แควน้กร๊อดโน  ที่ตั้งอยู่ริมฝัง่ดา้นขวามอืของแมน้ํ่าเนแมน ซึ่งมพีรมแดนอยู่ติดกบั

โปแลนดแ์ละลิทวัเนีย เริ่มมกีารสรา้งและอยู่มาได ้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1127 และมปีราสาท 

2 หลังท่ีไดถู้กสรา้งขึ้ น ในราวศตวรรษที่ 14-18 

 
เมืองกรอ๊ดโน  น้ีตั้งอยู่ริมฝัง่แมน้ํ่าเน แมน และอยู่ติดกบัพรมแดนของโบแลนด์

ประมาณ 20 กม. และอยู่ติดกบัลิทวัเนีย ประมาณ 30 กม. กร๊อดโนมปีระชากร

อาศยัอยู่ประมาณ 330,000 คน เมอืงอนัทนัสมยัน้ีไดเ้ริ่มสรา้งมาจากป้อม                   

ปราการเล็กๆ ที่สรา้งไวป้กป้องคุม้ครองการคา้และพาณิชยท์ี่เกิดขึ้ นโดยเจ้ าชายรูริ

กิดท่ีอยู่บริเวณแถบพรมแดนของดินแดนในพ้ืนที่บอลติค ที่มชีนเผ่าอทัวนิเจยีนอาศยั

อยู่ 

 

 นําท่านชม โบสถข์องนกับุญบอริสและเกลบ (Church of St.Boris and Gleb) ซึ่ง

เป็นโบสถใ์นนิกายออรโ์ธด๊อกที่ตั้งอยู่ริมฝัง่แมน้ํ่า ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 12 

ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในเบลารุส และต่อมาไดป้ล่อยใหเ้กิดความเสียหาย

โดยกาลเวลาและธรรมชาติ 

 

 

จากน้ัน  นําท่านผ่านชม วิหารเจซุส (The Jesuit Cathedral) ที่ตั้งอยู่บนจตุัรสับา

โทรี ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค .ศ.1678 และเรียบรอ้ยในปี ค .ศ.1705 ในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมบาร๊อคท่ีมคีวามสูงประมาณ 50 เมตร   

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นําท่านออกเดินทางไปยงั  ป่าอุทยานเบโลเวซคายา่ พุสชา (Belovezshkaya 
Pushcha) และเขา้ชม  พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ  (Museum of Nature) เป็นแหล่ง

ธรรมชาติแห่งสุดทา้ยที่มเีน้ือที่อน้กวา้งใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่บนโลกน้ีประมาณ 

163,000 เฮกเตอร ์บริเวณที่แห่งน้ีอยู่ในบริเวณของที่ราบของยุโรป เป็นแหล่งที่อยู่

ของสตัวท์ี่เรียกวา่ ววัไบซนัของยุโรป  มอียู่ประมาณ 800 ตวั ป่าแห่งน้ีตั้งอยู่ใน

บริเวณพรมแดนของจงัหวดักร๊อดโน และประเทศโปแลนด ์และไดร้บัการข้ึนทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 

 

 นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองบาราโนวิช่ี (Baranavichi) ซึ่งตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตก ระยะทางห่างประมาณ 170 กม. 

 

 บาราโนวีชี เป็นเมอืงทางตะวนัตกของประเทศเบลารุส  มปีระชากร 173,000 คน 

เป็นจุดรวมของทางรถไฟ เคยเป็นศูนยก์ลางของบารานาวชีี  โวบลาสต ์ระหวา่งปี 

ค.ศ. 1939-1941 และอีกครั้งในปี ค.ศ. 1941-1954 มพ้ืีนที่ 84.96 ตร.กม. 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร   

พกัที ่ MARIINSKI HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า บาราโนวชิี ่
วนัที่ 5 พฤหสับดี 18 ก.ค. 62 บาราโนวิช่ี - ไวเทบสค ์

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  

08.30 น. นําท่านออกเดินทางไปยงั เมืองไวเทบสค์ (Vitebsk) ที่ตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 434 กม. 
 

 ระหวา่งทาง นําท่านแวะชม อนุสาวรียข์องสงคราม (Khalyn War Memorial) ที่ได้

ถูกสรา้งขึ้ นเพื่อใหเ้ป็นที่ระลึกของพวกชาวบา้นในหมูบ่า้นที่ไดถู้กพวกนาซีเยอรมนัทาํ

การเผาหมูบ่า้นแห่งน้ีในปี ค.ศ. 1943 

 



 จากน้ันนําท่านเดินทางต่อ สู่เมอืงไวเทบสค์  
13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เมืองไวเทปสค์ เป็นเมอืงศูนยก์ลางการปกครองของแควน้ไวเทบสค ์ที่อยู่ทางดา้น

เหนือของประเทศมพ้ืีนที่ประมาณ 40,000 ตร.กม. มพีลเมอืงอาศยัอยู่ประมาณ 

1.3 ลา้นคน ซึ่งแควน้น้ีมชีื่อเสียงมากในดา้นที่มทีะเลสาบที่สวยงามหลายแห่ง 

นอกจากน้ันยงัมอีุทยานแห่งชาติ ที่ไดส้งวนพนัธุส์ตัวป่์าที่มคีวามสาํคญัของชาติไวถึ้ง 

22 สายพนัธุ ์ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจก็ไดม้กีารร่วมมอืกบัประเทศในทะเลบอลติก                      

ยูเครนและรสัเซีย 

 

 นําท่านชมความสวยงามของถนนและตวัเมอืง ซึ่งเป็นการ อนุรกัษ์ตึกที่มรีูปแบบทรง

โบราณของประเทศ ตึกที่มรีูปลักษณ์เป็นแบบ เสา 6 ตน้ที่ไดย้อ้นหลังไปในช่วงเวลา 

ของ คีแวน รุส ที่ไดถู้กก่อสรา้งขึ้ นในปี ค .ศ.1140 และไดถู้กสรา้งขึ้ นมาใหมอ่ีกใน

ศตวรรษที่ 14  และศตวรรษที่ 17 และต่อมาไดม้กีารซ่อมแซมในปี ค .ศ.1883 ซึ่ง

ต่อมาไดถู้กทาํลายโดยพวกคอมมวินิสตใ์นปี ค.ศ.1961 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารคํา่ที่ภตัตาคาร  
พกัที่ LUCHESA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า ไวเทบสค์ 

วนัที่ 6 ศุกร ์19 ก.ค. 62 ไวเทบสค ์– มินสค์ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ที่โรงแรม  
08.30 น. นําท่านไปชม ราทูชา (Ratusha) หรือมชีื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงวา่ ศาลาวา่การ (City 

Hall)  ซึ่งไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 16 และต่อมาไดม้กีารตกแต่งในศตวรรษที่ 

16 ใหเ้ป็นหอนาฬิกาอนัสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม  รวมถึงวฒันธรรม และกลายมา

เป็นโบสถค์าธอลิค เซน้ตว์ารว์าร่า (St.Varvara’s Catholic Church) และไดเ้ป็น

โบสถข์องอะเล็กซานเดอร ์เนฟสกี้    

 

 นําท่านไปชม  สลาวิค บาซ่าร ์ (Slavic Bazaar) ที่ไดถู้กสรา้งขึ้ นเพื่อใหเ้ป็นแหล่ง

ศูนยร์วมสาํหรบัการจดังานในดา้นที่เป็นวฒันธรรมตามเทศกาลต่างๆ ของรฐับาล

ตั้งแต่ในปี ค .ศ.1992 เป็นตน้มา ซึ่งในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะใชส้ถานที่แห่งน้ี

จดัการงานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการเกี่ยวกบัการแกะสลักที่ใชฝี้มอื แสดงดนตรี 

เล่นละคร ฉายภาพยนตร ์

 

 จากน้ัน นํา ท่านชมสถานที่ท่ีไดถู้กสรา้งขึ้ นเป็น  พิพิธภณัฑส์าํหรบัการแสดง

รูปภาพของมารค์ ชากลัล ์ (Marc Chagall) ซึ่งเปรียบเสมอืน บิดาแห่งศิลปะของ

เบลารุส สถานที่แห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษที่ 20 และเป็นที่รวบรวมผลงาน

ศิลปะของชากลัล์และคนในครอบครวัของเขาทั้งหมด 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร                                   
 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางกลับ เมอืงมนิสค์  ระยะทางประมาณ 289 กม. ใช้

เวลาประมาณ 3.30 ชม. 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็นที่ภตัตาคาร  
 ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อขึ้ นเครื่องกลับกรุงเทพฯ  

21.45 น. ออกเดินทางจาก เมอืงมนิสค ์สู่ ทาซเคน้ท ์โดยเที่ยวบินที่ HY-710 (รบัประทาน

อาหาร และพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

วนัที่ 7 เสาร ์20 ก.ค. 62  มินสค์ – ทาชเคน้ท ์– กรุงเทพฯ                                                                       
04.30 น. เดินทางมาถึงสนามทาซเคน้ท ์(เพื่อเปล่ียนเครื่องบิน) รอเปล่ียนเครื่องที่สนามบิน 
09.25 น. ออกเดินทางจาก  ทาซเคน้ท ์ สู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ HY 533 (รบัประทาน

อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 



 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ

เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั *** 

17.25 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบรกิารน้ีสาํหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ทา่น ขึ้ นไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
 เด็กอายุตํา่กว่า 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        59,900.-   
5,900.- 

        59,900.-   
59,900.-   
19,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัขึ้ น-ลง ตามราคานํ้ามนัทีป่รบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบิน 

ประกาศปรบั และทีมี่เอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 8 มี.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้  20,000 บาท/

ทา่น (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์มินสค์-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์

ไลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําดื่ม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลารุส (วีซ่ากรุ๊ป) สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท้ีมี่อายุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ

พึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ี สัง่มาในหอ้งพกั

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

 



การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื่น (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์ ) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 

หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั  

หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน  

6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทตูไม่

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง ) 

3. กรอกขอ้มูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีทาํการ

จองทวัร)์ 
หมายเหต ุ: 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดินทาง ตํา่กวา่  10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อย่างน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  

 บริษัทฯ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิ ดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

เพื่อทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่

เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคน เขา้เมอืง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมส่ิีงผิด

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ย  

 รายการ น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อไมเ่ที่ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหั กค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้



 

หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป- กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชาํร ะ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้  และใน

กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง  ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เครื่องบินไปแลว้  ผูเ้ดินทางตอ้งรอ  Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีที่ตัว๋เครื่องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคาํยืนยนัวา่ทวัรน้ั์นๆ  ยืนยนัการเดินทาง  แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก  บริษัทฯไมส่าม ารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆที่เกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เครื่องบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบินมกีารปรบัเปล่ียนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรม เป็นแบบหอ้งพกัคู่  ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ  3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมกัมคีวามแตกต่างกนั  ซึ่งอาจจะทาํให้

ท่านไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภู มติํา่ เครื่องปรบัอากาศที่มจีะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีที่มกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น  3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 กรุณางดนําของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเครื่องบิน เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด  ตะไบเล็บ  เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเครื่องไดไ้มเ่กิน  10 ชิ้ น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใส

พรอ้มที่จะสาํแดงต่อเจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ  วนัเดินทาง  เที่ยวบิน จงึสามารถนําข้ึนเครื่องได้  และ

หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ี่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจงึ

ไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงัน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุ ด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั มา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ทีบ่รษิัทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


