
 

 
 

Belarus - Land  of  the Eastern Europe
มนิส์ค-ไวเทบสค-์เมยีร-์เนสวซิห-์กรอ๊ดโน-เบโลเวซคาย่า-เบรสท-์สลูทส ์

 

              ราคารวมทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถแลว้ !! 



 

  
 เบลารุส ในปัจจุบนัน้ีเคยเป็นดินแดนมีผูค้นอยูอ่าศยัตั้งแต่ยุคหินเก่า ชาวสลาฟเขา้มาตั้งถ่ินฐานในเบลารุสตั้งแต่

ราวศตวรรษท่ี 6 และจดัตั้งราชอาณาจกัรโปตอตสด์เมื่อราวปี ค.ศ. 862 และไดส้วามิภักด์ิต่อราชอาณาจกัรเคียฟเม่ือ

ราวศตวรรษท่ี 11 และได้เปล่ียนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์และรับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมจาก

จกัรวรรดิไบแซนไทน์ หลงัจากราชอาณาจกัรเคียฟล่มสลายเมื่อ ค.ศ. 1240 เบลารุสจึงถูกลิทวัเนียเขา้ปกครองอีกเป็น
เวลา 400 ปี 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วนัเดินทาง 

12 – 19 เมษายน 2562 69,900.- 
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 69,900.- 

17 – 24 พฤษภาคม 2562 69,900.- 
7 – 14 มิถุนายน 2562 69,900.- 

รายละเอียดการบิน 

วนัเดินทาง เมือง CODE เท่ียวบิน เวลา 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาซเคน้ท ์ BKK – TAS HY 532 08.10 - 13.00 
วนัท่ี 1 ทาซเคน้ท ์ มินสค์ TAS - MSQ HY 709 17.00 – 20.15 

วนัท่ี 7 มินสค์ ทาซเคน้ท ์ MSQ - TAS HY 710 13.15 – 20.00 
วนัท่ี 7 ทาซเคน้ท ์ กรุงเทพฯ TAS - BKK HY 531 22.40 – 06.40(+1)  

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ทาซเคน้ท ์– มินสค์  

05.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว S
เคาน์เตอรส์ายการบิน อุซเบกิสถาน แอรไ์ลน์ (HY) ประตทูางเขา้ท่ี 8-9 โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั ตรวจเอกสาร และสมัภาระ 

 

08.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองทาซเคน้ท ์ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเท่ียวบิน HY 532 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 06.30 ชัว่โมง) (รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

13.00 น. เดินทางมาถึงสนามบินทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

17.00 น. ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท ์ สู่กรุงมินสค์ โดยเท่ียวบินท่ี HY-709 (เวลาบิน

ประมาณ 5.15 ชม./รบัประทานอาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

20.15 น. เดินทางมาถึงสนามบินกรุงมินสค์ เมืองหลวงของเบลารุส ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร 
 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั กรุงมินสค์ ท่ีอยูท่างดา้นตะวนัตก ระยะทางห่าง

ประมาณ 40 กม. 
 

 กรุงมินสค์ (Minsk) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดใน เบลารุส ตั้งอยูริ่มแม่น ้า
สวิสลาช (Svislach) และแม่น ้าเนียมีฮา (Niamiha) ท่ีความสูงจากระดับน ้าทะเล 

 



 

280 เมตร กรุงมินสกเ์ป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของเครือรฐัเอกราช (CIS) ในท่ีเป็น
ฐานะเมืองหลวงของประเทศ ยงัถือวา่เป็นศูนยก์ลางของการปกครอง เศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมหลักของเบลารุสอีกด้วย และยังมีสถานะบริหารพิเศษและยังเป็น

ศนูยก์ลางการบริหารของจงัหวดัมินสค์ และเขตมินสค์อีกดว้ย ในปี ค.ศ. 2006 กรุง

มินส์คมีประชากรประมาณ 1,780,000 คน หลักฐานยุคแรกเร่ิมสุดท่ีกล่าวถึง

มินสก์น้ันยอ้นไปถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ในปี ค.ศ. 1242 มินสกไ์ดก้ลายเป็นส่วน

หน่ึงของราชรฐัลิทัวเนีย (Grand Duchy of Lithuania) และไดร้บัอภิสิทธ์ิเมืองในปี 
ค.ศ. 1499 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1569 เมืองน้ีไดเ้ป็นเมืองหลวงของมินส์ค วอยวอดชิป  

(Minsk Voivodship) ในเครือจกัรภพโปแลนด-์ลิทวัเนีย ต่อมาถกูผนวกเขา้กบัรสัเซีย

ในปี ค.ศ. 1793 ซ่ึงเป็นผลจากการแบ่งโปแลนด์ครั้งท่ี 2 ระหว่างปี ค.ศ. 1919-

1991 มินสก์มีฐานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวียต ไบโลรสัเซีย 

(Byelorussian SSR) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / โรงแรม  

พกัท่ี MINSK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มินสค์ 

วนัท่ี 2  มินสค์ – ไวเทบสค ์  
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชมความสวยงาม กรุงมินสค์ ท่ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัของศาสนา และ

วฒันธรรมท่ีน่าสนใจมากแห่งหน่ึงของประเทศเบลารุส ท่ีส าคัญกว่าน้ัน คือ แมว้่า

กรุงมินสก์จะไม่ไดเ้ป็นเมืองท่ีมีความทันสมยั หรือมีช่ือเสียงท่ีสุด แต่กรุงมินสก์ก็ยงั

เป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวส าหรบัผูท่ี้สนใจในดา้นประวติัศาสตร ์ 
 
น าท่านไปชม ยา่นเมืองเก่าของกรุงมินสก ์(Troetskoe  Predmestie) เป็นสถานท่ี
ท่ีถือว่าเป็นส่วนส าคัญของประวัติศาสตร์ท่ีเหลือรอดมา หลังจากการถูกท าลาย

ในช่วงสงครามเม่ือปี ค.ศ. 1941-1945 ปัจจุบนัยา่นเมืองเก่าแหง่น้ี  ถือวา่เป็นหน่ึง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดของกรุงมินสก ์ซ่ึงภายในเมืองเก่านักท่องเท่ียวจะ

ไดช่ื้นชมในความเก่าแก่ของเหล่าอาคารบา้นเรือน ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในสไตล์ Soviet-
Bloc รวมไปถึงเหล่ารา้นคา้ คาเฟ่ต ์และอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก 

 

 น าท่านไปชมความยิ่งใหญ่ของ จตัุรสัแห่งชัยชนะ (Victory Square) เป็นอีกหน่ึง
ของอนุสาวรียห์ลกั หรือท่ีรูจ้กักนัในนามของ อนุสาวรียแ์ห่งความรกัชาติ ไดถู้กสรา้ง

ขึ้ นเพ่ือใหร้ะลึกถึงเกียรติของชัยชนะแห่งสงครามในช่วงปีปี ค.ศ.1941-1945 โดย

อนุสาวรียถ์ูกสรา้งขึ้ นในรูปแบบของเสาหินท่ีมีรูปทรงปริซึม มีความสูง 40 เมตร 

อนุสาวรียถ์ูกเปิดในปี ค.ศ. 1954 อดีตสหภาพโซเวียตท่ียงัคงหลงเหลืออยู่จนถึง

ปัจจุบนั 

 

 

น าท่านไปชม มินสค์ ซิต้ี ฮอลล ์(Minsk City Hall) อีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ี ไดร้บั
ความนิยมมากแหง่หน่ึงของกรุงมินสก ์ถกูสรา้งขึ้ นใหม่แทนอาคารหลงัเก่า ในปี ค.ศ.                      

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

อาคารไดถู้กท าลายลงในช่วงของสงคราม ปัจจุบันซิต้ีฮอลล์แห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีก

หน่ึงสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของกรุงมินสค์อีกดว้ย 

 

 
จากน้ัน น าท่านไปชม จตัุรสัแห่งอิสรภาพ (Independence Square) เป็นสถานท่ีท่ี

เป็นจตุัรสัอนัมีช่ือเสียงและไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นหน่ึงในจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 
 



 

โดยบริเวณรอบๆจตุัรสัจะเป็นท่ีตั้งของหา้งชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ รา้นกาแฟ  รา้น

เส้ือผา้ โรงภาพยนตร ์และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก 

 

น าท่านไปชม มหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (Holy Spirit Cathedral ) หน่ึง
ในส่ิงก่อสรา้งคริสตจักรเก่าแก่ ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในแบบ คริสตจักรเบลารุสดั้งเดิม 

(Belarusian Orthodox Church) ถกูสรา้งขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1633-1642 ในรปูแบบ

สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ในระยะเร่ิมแรกถกูใชเ้ป็นท่ีอยูข่องแม่ชีคาทอลิก และในปี 

ค.ศ. 1870 ไดก้ลายมาเป็นมหาวิหารแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงยงัคงรปูแบบเดิม

ของอาคารเอาไวจ้นถึงปัจจุบนั 

 

 

น าท่านไปชม โบสถค์ริสตจกัรสีแดง (Red Church) หรือ คริสตจกัรแห่งเซนตไ์ซ
ม่อนและเฮเลนา (Church of Saints Simon and Helena) เป็นคริสตจกัรนิกาย
โรมันคาทอลิก ท่ีถูกสรา้งขึ้ นในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 1905-1910 โดย เอ็ดเวิรด์ โว

นิลโลวคิ ปัจจุบนัเป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัทางศาสนาวฒันธรรมและสงัคมแห่งหน่ึงของ

เบลารุส 

 

 

น าท่านไปชม เกาะแห่งน ้าตา (Island of Tears) ท่ีเป็นอีกหน่ึงอนุสาวรียท่ี์มีความ
งดงามแห่งหน่ึงของเมืองมินสก ์ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีของเมืองเก่า (Troitskoe predmestie) 
โดยอนุสาวรียถ์ูกเปิดขึ้ นในช่วงเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1996 สรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึง

เหล่าทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามอฟักานิสถาน นอกจากน้ีแลว้ ภายในของอนุสาวรีย์

ยงัมีช่ือของทหาร 771 คนท่ีเสียชีวติในสงครามครั้งน้ันดว้ย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

 
น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองไวเทบส์ค (Vitebsk) ท่ีตั้ งอยู่ทางด้าน

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ระยะทางหา่งประมาณ 220 กม. 
 

 เมืองไวเทปสค ์เป็นเมืองศูนยก์ลางการปกครองของแควน้ไวเทบสค์ ท่ีอยูท่างดา้น

เหนือของประเทศมีพ้ืนท่ีประมาณ 40,000 ตร.กม. มีพลเมืองอาศัยอยู่ประมาณ 

1.3 ล้านคน ซ่ึงแควน้น้ีมีช่ือเสียงมากในด้านท่ีมีทะเลสาบท่ีสวยงามหลายแห่ง 

นอกจากน้ันยงัมีอุทยานแหง่ชาติ ท่ีไดส้งวนพนัธุส์ตัวป่์าท่ีมีความส าคญัของชาติไวถึ้ง 

22 สายพันธุ์ ส่วนทางดา้นเศรษฐกิจก็ไดมี้การร่วมมือกับประเทศในทะเลบอลติก                      

ยเูครนและรสัเซีย 

 

 ระหวา่งทาง น าท่านแวะชม อนุสาวรียข์องสงคราม (Khalyn War Memorial) ท่ีได้
ถกูสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นท่ีระลึกของพวกชาวบา้นในหมู่บา้นท่ีไดถ้กูพวกนาซีเยอรมนัท า

การเผาหมู่บา้นแหง่น้ีในปี ค.ศ. 1943 

 

 น าท่านชมความสวยงามของถนนและตวัเมือง ซ่ึงเป็นการ อนุรกัษ์ตึกท่ีมีรปูแบบทรง

โบราณของประเทศ ตึกท่ีมีรปูลกัษณ์เป็นแบบเสา 6 ตน้ท่ีไดย้อ้นหลงัไปในช่วงเวลา 

ของ คีแวน รุส ท่ีไดถู้กก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1140 และไดถู้กสรา้งขึ้ นมาใหม่อีกใน

ศตวรรษท่ี 14  และศตวรรษท่ี 17 และต่อมาไดมี้การซ่อมแซมในปี ค.ศ.1883 ซ่ึง

ต่อมาไดถ้กูท าลายโดยพวกคอมมิวนิสตใ์นปี ค.ศ.1961 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  

พกัท่ี LUCHESA HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า ไวเทบสค ์

วนัท่ี 3 ไวเทบสค ์– มินสค์ 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  



 

08.30 น. น าท่านไปชม ราทูชา (Ratusha) หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ศาลาวา่การ (City 
Hall)  ซ่ึงไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 16 และต่อมาไดมี้การตกแต่งในศตวรรษท่ี 
16 ใหเ้ป็นหอนาฬิกาอนัสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรม รวมถึงวฒันธรรม และกลายมา
เป็นโบสถ์คาธอลิค เซน้ต์วารว์าร่า (St.Varvara’s Catholic Church) และไดเ้ป็น

โบสถข์องอะเล็กซานเดอร ์เนฟสก้ี   

 

 น าท่านไปชม สลาวิค บาซ่าร ์(Slavic Bazaar) ท่ีไดถู้กสรา้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็นแหล่ง
ศูนยร์วมส าหรบัการจดังานในดา้นท่ีเป็นวฒันธรรมตามเทศกาลต่างๆ ของรฐับาล

ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1992 เป็นต้นมา ซ่ึงในหน้ารอ้นของแต่ละปีจะใชส้ถานท่ีแห่งน้ี

จดัการงานแสดงสินคา้ งานนิทรรศการเก่ียวกับการแกะสลกัท่ีใชฝี้มือ แสดงดนตรี 

เล่นละคร ฉายภาพยนตร ์ 

 

 นอกจากน้ันยังใหท่้านได้ชมสถานท่ีท่ีได้ถูกสรา้งขึ้ นเป็น พิพิธภัณฑส์  าหรับการ

แสดงรูปภาพของมารค์ ชากัลล ์(Marc Chagall) ซ่ึงเปรียบเสมือนบิดาแห่งศิลปะ

ของเบลารุส สถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 20 และเป็นท่ีรวบรวม

ผลงานศิลปะของชากลัลแ์ละคนในครอบครวัของเขาทั้งหมด 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร                                   
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัเมืองมินสค์  

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี MINSK HOTEL  โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มินสค์ 

วนัท่ี 4 มินสค์ – เมียร ์– เนสวิชห ์- กรอ๊ดโน                                                              
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเมียร ์(Mir) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้

ระยะทางหา่งประมาณ 80 กม. 

 

 เมืองเมียร ์ในอดีตไดเ้ป็นหมู่บา้นท่ีถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1345 และในปี ค.ศ. 

1569 ก็ไดต้กอยูใ่นการปกครองของราดซิวิล-ซีโรทกา้ ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของปราสาท ซ่ึง

ต่อมาก็ไดถ้กูโจมตีอยา่งหนักเป็นเวลากวา่ศตวรรษ ในบริเวณเมืองน้ีท่ีอยูห่่างออกไป

ประมาณ 25 กม.  ก็ไดเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศัยของพวกชุมชนชาวยิว ท่ีไดอ้พยพหนีภัย
สงครามในราวตน้ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงก็ไดส้รา้งความเจริญและมีการพัฒนาขึ้ นอย่าง

รวดเร็วใหก้บัชุมชนน้ีเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ันยงัไดมี้การท ามาคา้ขายกบัพวกยิวท่ี

อยู่ในโปแลนด์และลิทัวเนีย ซ่ึงต่อมาในศตวรรษท่ี 18-19 ก็ไดมี้พวกยิวเขา้มาอยู่

เพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงไดส้รา้งความเจริญรุ่งเรือง พรอ้มกนัน้ันก็ไดจ้่ายภาษีการคา้มากขึ้ น

ดว้ย และต่อมาก็ไดเ้กิดความวุน่วายในเร่ืองต่างๆ และท าใหเ้กิดการลอบท ารา้ยและ

ฆา่พวกยวิเกือบทั้งหมด จึงท าใหมี้การอพยพออกนอกประเทศไปจนหมด 

 

 

น าท่านชมความสวยงามของ ปราสาทเมียร ์(Mir Castle) ท่ีถกูสรา้งขึ้ นในราวปลาย 
ศตวรรษท่ี 15 ในรปูแบบสถาปัตยกรรมของโกธิค และไดก้่อสรา้งส าเร็จเรียบรอ้ยใน

ราวตน้ศตวรรษท่ี 16 โดย ดุ๊ก อิลินิคช และในราวปี ค.ศ.1568 ปราสาทเมียรแ์ห่งน้ี

ไดถ้กูเปล่ียนเป็นของมิโกลาจ คริสต๊อฟ แห่งออรแ์ฟน ราดซิวิล ผูท่ี้ไดท้ าใหป้ราสาท

แหง่น้ีไดก้ลายเป็นรปูแบบของสถาปัตยกรรมเรนาซ๊องส ์และไดร้บัการขึ้ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเนสวิซห ์(Nesvizh) เมืองน้ีอยู่ในเขตของ  



 

จงัหวดัมินสค ์ระยะทางหา่งประมาณ 30 กม. 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านไปชม ปราสาทเนสวิซห ์(Nesvizh Castle) ซ่ึงไดถู้กสรา้งเป็นท่ีอยูอ่าศัย
ของครอบครวัราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และไดต้กทอดมาหลายคน จนถึงในปี ค.ศ.

1586 ก็ไดอ้ยูใ่นการครองครองของออรไ์ดนาคจา และเม่ือปี ค.ศ.1770 ปราสาทน้ี

ก็ไดถ้กูยดึครองโดยพวกรสัเซีย ซ่ึงท าใหค้รอบครวัราดซิวิลไดห้ลบหนีออกไป และใน

ท่ีสุดครอบครัวของราดซิวิลล์ ก็ได้กลับเขา้มาครอบครองตามเดิม และในปีค.ศ.

1939 พวกกองทพัแดงก็เขา้ยดึครองปราสาทแหง่น้ีอีก                      

 

 จากน้ัน น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองกรอ๊ดโน (Grodno) ตั้งอยู่ทางดา้น

ตะวนัตกเฉียงใต  ้ ในแควน้กร๊อดโน และมีเมืองกร๊อดโนเป็นศูนย์กลางการ

ปกครองของแควน้น้ี                       

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี NEMAN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว หรือเทียบเท่า กรอ๊ดโน 
วนัท่ี 5 กรอ๊ดโน – เบโลเวซสคายา่ – พสุชา้ - เบรสท ์                                            
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  
08.30 น. น าท่านชมความสวยงามของ เมืองกรอ๊ดโน (Grodno) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ

แควน้กร๊อดโน ท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่ดา้นขวามือของแม่น ้ าเนแมน ซ่ึงมีพรมแดนอยู่ติดกับ

โปแลนดแ์ละลิทวัเนีย เร่ิมมีการสรา้งและอยูม่าได ้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1127 และมีปราสาท 

2 หลงัท่ีไดถ้กูสรา้งขึ้ น ในราวศตวรรษท่ี 14-18 

 
เมืองกร๊อดโน น้ีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าเนแมน และอยู่ติดกับพรมแดนของโบแลนด์

ประมาณ 20 กม. และอยู่ติดกับลิทัวเนีย ประมาณ 30 กม. กร๊อดโนมีประชากร

อาศัยอยู่ประมาณ 330,000 คน เมืองอันทันสมัยน้ีได้เ ร่ิมสร้างมาจากป้อม                   

ปราการเล็กๆ ท่ีสรา้งไวป้กป้องคุม้ครองการคา้และพาณิชยท่ี์เกิดขึ้ นโดยเจา้ชายรูริ

กิดท่ีอยูบ่ริเวณแถบพรมแดนของดินแดนในพ้ืนท่ีบอลติค ท่ีมีชนเผ่าอทัวินเจียนอาศัย

อยู ่

 

 น าท่านชม โบสถข์องนักบุญบอริสและเกลบ (Church of St.Boris and Gleb) ซ่ึง

เป็นโบสถ์ในนิกายออรโ์ธด๊อกท่ีตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น ้า ถูกสรา้งขึ้ นในราวศตวรรษท่ี 12 

ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเบลารุส และต่อมาไดป้ล่อยใหเ้กิดความเสียหาย

โดยกาลเวลาและธรรมชาติ 

 

 

จากน้ัน น าท่านผ่านชม วิหารเจซุส (The Jesuit Cathedral) ท่ีตั้งอยูบ่นจตุัรสับา
โทรี ถูกสรา้งขึ้ นในราวปี ค.ศ.1678 และเรียบรอ้ยในปี ค.ศ.1705 ในรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมบารอ๊คท่ีมีความสงูประมาณ 50 เมตร   

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าท่านออกเดินทางไปยัง ป่าอุทยานเบโลเวซคาย่า พุสชา (Belovezshkaya 
Pushcha) และเขา้ชม พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ  (Museum of Nature) เป็นแหล่ง
ธรรมชาติแห่งสุดท้ายท่ีมีเน้ือท่ีอ้นกวา้งใหญ่ท่ีสุดท่ีเหลืออยู่บนโลกน้ีประมาณ 

163,000 เฮกเตอร ์บริเวณท่ีแห่งน้ีอยูใ่นบริเวณของท่ีราบของยุโรป เป็นแหล่งท่ีอยู่

ของสัตว์ท่ีเรียกว่า วัวไบซันของยุโรป มีอยู่ประมาณ 800 ตัว ป่าแห่งน้ีตั้งอยู่ใน

 



 

บริเวณพรมแดนของจงัหวดักรอ๊ดโน และประเทศโปแลนด์ และไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 

 น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองเบรสท ์(Brest) ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นใต ้ระยะทางหา่ง
ประมาณ 70 กม. 

 

 เมืองเบรสท ์เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของแควน้ฯ มีประชากร

อาศยัอยูป่ระมาณ 310,800 คน เป็นเมืองอยูใ่กลช้ายแดนประเทศโปแลนด์ ตั้งอยูริ่ม
ฝัง่แม่น ้ าบูก ในยุคกลางเมืองน้ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชอาณาจักรโปแลนด ์

ตั้งแต่คริสตท์ศวรรษ 900 เป็นตน้มา จนเกิดการแบ่งแยกของโปแลนด์ ท าใหเ้มืองอยู่
ใตก้ารปกครองของจกัรวรรดิรสัเซียใน ปี ค.ศ. 1795 จากน้ัน หลงัสงครามโลกครั้งท่ี 
1 กลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของโปแลนด์อีกครั้ง จนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตกเป็นของนาซี 
หลงัจากสงครามโปแลนดไ์ดเ้ปล่ียนแปลงเขตแดนประเทศ เมืองตกเป็นส่วนหน่ึงของ 

สหภาพโซเวียต จนเม่ือสหภาพโซเวียตแตกแยกในปี ค.ศ. 1991 จึงตกมาเป็นของ
เบลารุสในปัจจุบนั 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร   

พกัท่ี HERMITAGE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า เบรสท์ 
วนัท่ี 6 เบรสท ์– สลทูส ์- มินสค์                                                                        
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ท่ีโรงแรม  

08.30 น. น าท่านชมความสวยงามของ เมืองเบรสท ์เป็นเมืองเก่าเมืองหน่ึงในเบลารุส ท่ีใน

อดีตไดถ้กูสรา้งขึ้ นโดยชาวสลาฟในราวปี ค.ศ.1019 เม่ือกษัตริยคี์แวน รุส ไดบุ้กรุก

เขา้ยดึป้อมท่ีมัน่จากพวกโปลสท่ี์เคยปกครองอยู ่จึงท าใหเ้กิดการต่อสูก้นัอยา่งดุเดือด

ระหวา่งพวกโปลส์ท่ีปกครองอยู่กบัเจา้ชายคีแวน รุส และต่อมาก็ไดต้กเป็นของพวก

มองโกลในปี ค.ศ.1241 จนกระทัง่ต่อมาไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิลิทัวเนีย ในปี 

ค.ศ.1390 เมืองเบรสท์ไดก้ลายเป็นเมืองแรกในดินแดนของเบลารุส และในเวลา

ต่อมาเมืองน้ีก็ไดถ้กูเผาท าลายไปเกือบคร่ึงหน่ึง 

 

 น าท่านไปชม ป้อมแห่งเบรสท ์(The Fortress of Brest) เป็นป้อมท่ีถูกสรา้งขึ้ นใน
ราวกลางศตวรรษท่ี 19 โดยจักรวรรดิรัสเซีย เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีส าคัญอย่างหน่ึง                     

ของรสัเซีย ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดใ้ชเ้ป็นท่ีต่อตา้นกบัพวกกองทัพของเยอรมนัท่ี

ไดบุ้กเขา้มาในวนัท่ี 22 มิ.ย. 1941 และก็ตามมาดว้ยสงครามในปี ค.ศ. 1965                      

โดยใช้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีต่อต้าน และต่อมาก็ได้กลายเป็น ป้อมแห่งวีรบุรุษ                      

(Hero Fortress) และไดถ้กูตั้งขึ้ นเพ่ือใหเ้ป็น อนุสาวรียแ์หง่การต่อสู ้

 

 ใหท่้านไดช้มความสวยงามในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอันสวยงามของเมือง  

เบรสท์ เช่น โรงภาพยนตร ์ท่ีสวยงาม ในอดีตเคยเป็นสถานท่ีทางดา้นศาสนาของ

พวกยิว ซ่ึงมองจากภายนอกจะเห็นตัวตึกถูกสรา้งขึ้ นเป็นรูปแบบทรงแปดเหล่ียม 

และภายในยงัมีการสรา้งท่ีมีรูปแบบเสน้ยึดภายในอีก และดา้นนอกก็จะมีฐานผนัง

อนัมัน่คง 

 

 อิสระใหท่้านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับการช๊อปป้ิง บริเวณถนนโซเวียตสกาย่า 

(Sovietskaya Street) ถนนสวยแห่งเมืองเบรสท์  มีรา้นรวงและอาคารสวยงาม

มากมาย 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

 
*** ราคา และโปรแกรมทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทท่ีไม่คงท่ี /การ
เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชนข์องผู ้

เดินทางเป็นส าคญั *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านออกเดินทางไปยังทางด้านเหนือสู่  เมืองสลูทส ์(Slutsk) 
ท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ม้ินสค ์ระยะทางหา่งประมาณ 280 กม. 

 

 น าท่านชมความสวยงามของเมืองน้ี ท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าสลทูส์ ซ่ึงไดถู้กสรา้งขึ้ นในราวปี 

ค.ศ. 1116 และในปี ค.ศ.1160 ไดก้ลายเป็นเมืองส าคญัของเขตน้ี และจากปี ค.ศ.
1320-1330 ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของแกรนดดุ์ชีแหง่ลิทวัเนีย       

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านออกเดินทางไปยงั เมืองมินส์ค ทางดา้นเหนือท่ีอยู่ห่าง

ประมาณ 100 กม. 
 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ท่ีภตัตาคาร  
พกัท่ี MINSK HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า มินสค์ 
วนัท่ี 7 มินสค์ – ทาซเคน้ท ์– กรุงเทพฯ                                                                                
08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
10.00 น. น่าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือตรวจเอกสารการเดินทาง  
13.15 น. ออกเดินทางจาก เมืองมินสค ์สู่ ทาซเคน้ท ์โดยเท่ียวบินท่ี HY-710 (รบัประทาน

อาหาร และพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 
 

20.00 น. เดินทางมาถึงสนามทาซเคน้ท ์(เพ่ือเปล่ียนเคร่ืองบิน) รอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

22.40 น. 
ออกเดินทางจาก ทาซเคน้ท์ สู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี HY 531 (รับประทาน
อาหารและพกัผ่อนบนเครื่องบิน) 

 

วนัท่ี 8 กรุงเทพฯ 
06.40 น. เดินทางมาถึง สนามบินสุวรรณภมิู/กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  



 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่10 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุต า่กวา่ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

        69,900.-   
9,000.- 

        69,900.-   
69,900.-   
19,000.- 

       - 
ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 

ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 ม.ค. 2562 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 20,000 บาท/

ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ีเหลือ

ตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ทาชเคน้ท-์มินสค์-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์

ไลน์ ชั้นประหยดั  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 6 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเบลารุส (วีซ่ากรุป๊) ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 USD ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 USD หรือขึ้ นอยู่กบัความ

พึงพอใจของท่าน 



 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนั

เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  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 ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3  
2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั 

หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 

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

พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3. กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมในเอกสารเก่ียวกบัการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งใหท่้าน ณ วนัท่ีท าการ
จองทวัร)์ 
หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกปร ะเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด



 

กฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็ นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทตู (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัท

ฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียว

ใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน  แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึง

ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน



 

 

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


