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บริ ษทั เวิ ลด์ แพลนเน็ตฯ ขอนําท่านบินลัดฟ้าเปิ ดดินแดนหลังม่านเหล็ก สัมผัสดินแดนมนต์สเน่หป์ ระตูสยู่ โุ รป
ั
ตะวันออก โรแมนติกสุดแสนจะบรรยาย ประวัตศิ าสตร์อนั ยิง่ ใหญ่ และอลังการด้วยสถาปตยกรรม
ทีส่ วยงาม กับเรือ่ งราวต่าง ๆ
ทีก่ าํ ลังนําท่านไปสัมผัส ด้วยบริการครบถ้วนสมบูรณ์แบบ จากทีมงานมืออาชีพ พร้อมชมฟุตบอล UEFA CHAMPIONS
LEAUGE รอบชิ งชนะเลิ ศ ฤดูกาล 2017/2018 สุดยิ่ งใหญ่
กาหนดการเดิ นทาง
วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเคียฟ
08.30 น.
11.25 น.
18.30 น.
คา่

คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ W สายการบิน
Ukraine International airline (PS) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ โดยสายการบิน Ukraine International airline เทีย่ วบินที่ PS 272
เดินทางถึงท่าอากาศยาน BORISPOL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ หลังจากนัน้ เดินทางเข้าสูโ่ รงแรม
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม
นาท่านสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว
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วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 (2)

เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุงเคียฟ – City Tour Khreschatyk, Maiden Central square
อนุสาวรีย์ Golden Gate – สถานี รถไฟใต้ดิน – โบสถ์เซนต์โซเฟี ย
โบสถ์เซนต์ไมเคิ ล – โรงละครโอเปร่าพร้อมชมการแสดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชมบรรยกาศ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครนเป็ น
เมืองท่าสําคัญด้านอุตสาหกรรมของยูเครน ถูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.482
โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็ น 1 ใน 5 เมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่า สวย
ั่
ทีส่ ดุ ในยุโรปอีกด้วย
ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ฝงของแม่
น้ําดนีปเปอร์
DHIPRO โดยเป็ นจุดทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงาม และอุดมสมบูรณ์
ผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL
SQUARE เป็ นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ และเป็ นบริเวณทีต่ งั ้
สถานทีร่ าชการทีส่ าํ คัญ และในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีการเปิ ดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็ นถนนคนเดิน และ
ทีร่ วบรวมศิลปิ นหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ โดยท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุด
กันอย่างอบอุ่น
ชม อนุสาวรียโ์ กลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) เป็ นจุดที่
เคยเป็ นประตูเมืองเก่าทีเ่ จ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 11 เป็ น
ส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน คงเหลือไว้แต่ซมุ้ ประตู
เมืองเท่านัน้ และถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว้เป็ น
ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปจั จุบนั และท่านจะได้พบเห็นรูปปนั ้
ั ้ านจะพบแต่ความ
แมว โดยมีความเชื่อว่า หากท่านได้สมั ผัสกับรูปปนท่
โชคดี และจะได้มโี อกาสได้กลับมาเยือนอีกครัง้
จากนัน้ นําท่านชม สถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน เป็ นอีก 1 สถานทีท่ ม่ี คี วาม
สวยงามของจากการตกแต่งสถานีดว้ ยหินโมเสค โดยรถไฟสายนี้ถูกสร้าง
ในสมัยสหภาพโซเวียต และได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งในแบบของโซ
เวียต โดยเน้นความหรูหรา สวยงามเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ความงามใน
แบบพระราชวัง ก็สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟี ย โบสถ์เก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1037
โดยกษัตริยย์ าโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบือ้ งโมเสคสวยงาม
มาก และรูปสัญลักษณ์พระแม่มารี ทําจากกระเบือ้ งโมเสค สีทองเหลืองอร่าม
กว่าล้านชิน้ เป็ นทีใ่ ช้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาของกษัตริยใ์ นอดีต นํา
ท่านชม โบสถ์เซนต์ไมเคิ ล (ถ่ายรูปด้านหน้า) สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 12
และถูกทําลายลงในสมัยทีย่ เู ครนถูกปกครองด้วยระบบสังคมนิยม และภายหลังทีร่ ะบบนี้ล่มสลาย ประชาชนก็ได้
เรียกร้องให้รฐั บาลสร้างโบสถ์ขน้ึ ใหม่อกี ครัง้ โดยใช้เวลาในการสร้าง 3 ปี ปจั จุบนั โบถส์เซนต์ไมเคิล ทีท่ ่านเห็นจึงเป็ น
อาคารหลังใหม่ทงั ้ หมด
นําท่านชม พิ พิธภัณฑ์ เชอร์โนบิ ล เป็ นสถานทีท่ ส่ี ร้างอุทศิ ให้แก่ผเู้ สียชีวติ
จากเหตุการณ์โรงงานปรมาณูนวิ เคลียร์ระเบิดในวันที่ 26 เมษายน 1986 ที่
กรุงเคียฟ ซึง่ ตอนนัน้ ยังเป็ นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ ส่งผลให้มี
ผูเ้ สียชีวติ เป็ นจํานวนมหาศาลและต้องอพยพผูค้ นออกจากพืน้ ทีด่ งั กล่าวถึง
350,400 คน ภายในท่านจะได้รบั ความรูจ้ ากประวัตศิ าสตร์ทงั ้ สาเหตุการ
ระเบิดแนวทางการแก้ไขของสหภาพโซเวียตและการช่วยเหลือจากนานา
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ประเทศ กับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ครัง้ นัน้ นําท่านชม โบสถ์เซนต์แอนดริวเดอร์เซนต์ (ST.ANDREW’S DESCENT)
โบสถ์แห่งนี้มคี วามสวยงามแปลกตา ไม่เหมือนทื่อ่นื เป็ นศิลปะแบบบารอค ออกแบบโดยรัสเตรลลี สถาปนิกชาวอิตาลี
หนึ่งในผูอ้ อกแบบเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน DU LONG RESTURANT
นําท่านชมความสวยงามและมีมนต์เสน่หข์ อง โรงละครโอเปร่า เป็ นโรงละครเก่าแก่ สร้างในสมัยสหภาพโซเวียต
พร้อมนําท่านชมการแสดง ระหว่าง โอเปร่า หรือ บัลเล่ต์ ขึน้ อยูก่ บั วันทีค่ ณะเข้าชม
นาท่านสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 (3)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
21.45 น.

กรุงเคียฟ – วิ หารแห่งถา้ – พิ พิธภัณฑ์มหาสมบัติแห่งชาติ ยเู ครน
พิ พิธภัณฑ์สงครามโลกครัง้ ที่ 2 – ชมฟุตบอล UEFA CHAMPIONS LEAGUE

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วิ หารแห่งถา้ (MONASTERY OF THE CAVES,LAVRA)
เป็ นวิหารสําคัญในนิกายออร์โธดอกซ์ สร้างเมื่อปี ค.ศ.1051ตัง้ อยู่บน
พืน้ ทีก่ ว้าง 75 เอเคอร์บริเวณเชิงเขาริมแม่น้ําดนีปเปอร์ ประกอบด้วย
อาคารหลายส่วน และส่วนสําคัญได้แก่ หอระฆัง สูง 76 เมตร ,
พิพธิ ภัณฑ์มหาสมบัตแิ ห่งชาติยเู ครน เป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษา และจัด
แสดงสมบัตมิ คี ่าต่างๆ ของประเทศยูเครน ได้แก่ อัญมณี
เครื่องประดับ เครื่องทอง เครื่องเพชรโบราณต่างๆ รวมไปถึงภาพวาด และส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือ วิหารแห่งถํ้า
เป็ นส่วนชัน้ ใต้ดนิ ของพืน้ ทีท่ งั ้ หมด มีลกั ษณะเป็ นถํ้าแคบๆ ทีเ่ คยเป็ นทีพ่ าํ นักของนักบวชของวิหารแห่งนี้ และยังเป็ น
ทีเ่ ก็บรักษาร่างของนักบวชกว่า 100 รูปได้รบั การรักษาในลักษณะของมัมมี่ ปจั จุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การอนุรกั ษ์
จากองค์กร ยูเนสโก้ UNESCO โดยถูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1990
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม อนุสาวรียว์ ีรสตรีแห่งยูเครน ตัง้ อยู่บนเนินเขาสามารถ
มองเห็นวิวเมืองเคียฟ
และแม่น้ําดนิปเปอร์ภายในมีพพิ ธิ ภัณฑ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ทีป่ ลดประจําการ
สมัยสงครามโลก ครัง้ ทีน่ าซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึง่ ภายหลังจาก
สงครามสงบแล้ว ได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลัง
ให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผูก้ ล้าหาญ ชม แบล็กทิวลิป เฮลิคอปเตอร์ ซึง่
เคยลําเลียงทหารหลายพันชีวติ และร่างทหารทีเ่ สียชีวติ กลับมายังกรุง
เคียฟชมอนุสาวรียเ์ ทพีผปู้ กป้องกรุงเคียฟ ทีส่ งู เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนินเขา
ได้เวลาอันสมควร นาท่านสัมผัสบรรยากาศบริเวณหน้ าสนามฟุตบอล
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ชมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมป์ เปี้ ยนลีกรอบชิ งชนะเลิ ศฤดูกาล 2017/2018
นาท่านสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว
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วันอาทิ ตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 (4)
เช้า
เที่ยง
บ่าย
19.25 น.

กรุงเคียฟ – ช้อปปิ้ ง – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึกบริเวณตัวเมือง
ได้เวลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นแห่งชาติ ยูเครน (Boryspil International Airport)
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ukraine International airline เที่ยวบิ นที่ PS 271

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 (5)
สนามบินสุวรรณภูมิ
09.35 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ…….
***********************************
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อัตราค่าบริการ : ต่อท่าน (บาท)
ผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ ม

229,000
18,000

หมายเหตุ
อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยูก่ บั การยืนยันของตั ๋วเครือ่ งบิ น กรณี คา่ น้ามันเพิ่ มขึน้
ทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องปรับขึ้น และอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กบั การยืนยันของทางโรงแรม และอัตราดังกล่าว
ต้องมีผเู้ ดิ นทางอย่างน้ อย 10 ท่าน
**ราคาดังกล่าวคิ ด ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลง **
อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบิน Ukraine International airline ชัน้ ประหยัด
ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการนําเทีย่ วตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าวีซ่าเชงเก้น
ค่าตั ๋วชมฟุตบอล
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
มัคคุเทศก์มอื อาชีพดูแลท่านตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน อัตราเรียกเก็บ ฯ วันที่ 10 เมษายน 2561
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % จากค่าบริการ
การชาระเงิ น
* ทางบริษทั ฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 50 % ของราคาเต็มจากรายการท่องเทีย่ ว ต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการ
จองทัวร์ในส่วนทีเ่ หลือ ทางบริษทั ฯจะขอเก็บก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการ
์
คืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
* เมื่อได้รบั การยืนยันของตั ๋วเครือ่ งบิน และทีพ่ กั ชําระอีกส่วนตามจํานวนเต็ม
* ท่านจะได้รบั การยืนยันการจองทัง้ หมดก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระค่าทัวร์แล้วเต็มจํานวนเท่านัน้
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* กรณีทางบริษทั ฯ มีการชําระค่าตั ๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโรงแรม ไปแล้ว เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ก็ตาม
เช่นยกเลิก หรือ ลดจํานวนผูเ้ ดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือทัง้ หมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
์
* ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิไม่
์ อาจเรียกร้องเงินหรือ
บริการส่วนทีข่ าดไปได้
การยกเลิ กการจองทัวร์
* หากมีการยกเลิก 60 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
* หากมีการยกเลิก 31 – 45 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจํา 80,000 บาท
* หากมีการยกเลิก 1 – 30 วันก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินทัง้ หมด
์
* หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจําทัง้ หมด
์
หมายเหตุ
* ปจั จุบนั การยื่นวีซ่าฝรังเศส
่ ผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเอกสารต่างๆและสแกนลายนิ้วมือด้วยตัวเองเท่านัน้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบ
ั บนั กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
ประวัตกิ ารเดินทางและสถานะทางการเงินในปจจุ
* อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั การยืนยันของตั ๋วเครื่องบิน กรณีค่านํ้ามัน และประกันเพิม่ ขึน้ ทางบริษทั ฯ
จําเป็ นต้องปรับขึน้ และอัตราดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั การยืนยันของทางโรงแรม
* รายการดังกล่าวเป็ นเพียงข้อเสนอของบริษทั ฯ เท่านัน้ ยังมิใช่การยืนยันการเดินทางจนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบริษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการ
์
ราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความจําเป็ นจนไม่อาจแก้ไขได้ อาทิ ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน หรือการ
ประท้วง ฯลฯ แต่บริษทั ฯ จะคงไว้ซง่ึ มาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญ
* โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ การจราจร การ
เปลีย่ นวันแข่งขันฟุตบอล, และการเกิดภัยอื่นใดทีน่ อกเหนือความคาดหมาย
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ต้องห้ามนําเข้า
ประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกด้านการประพฤติทส่ี มุ่ เสีย่ งไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ อง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
* บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูเ้ ดินทางเอง
* บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
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