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กำหนดกำรเดินทาง

ราคารวมค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ
จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง
01.05 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - วอร์ซอ - โทรุน
ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385/EK179
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ : 0500-0805 *.*.*.
(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินกรุงวอร์ซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด์ เมืองหลวงที่มชี วี ติ ชีวามากสุดแห่ง
หนึ่งในยุโรปกลางมีอายุเกือบ700ปี ตัง้ อยูร่ ิมแม่นา้ วิสทูลา ห่างจากชายฝัง่ ทะเลบอลติกประมาณ 370 กม. เป็ นเมือง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล ้า,รถยนต์,เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางด้าน
การศึกษามีสถาบันการศึกษามากกว่า66แห่ง เมืองนี้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ของนานาชาติจากสนธิสญั ญาวอร์ซอ ซึ่งตัง้ ชื่อตามกรุง
วอร์ซอ มีพ้นื ที่สเี ขียวคิดเป็ นร้อยละ21ของตัวเมือง และมีสถานทีส่ วยงามและดึงดูดใจ รวมทัง้ มีภตั ตาคารอาหาร
พื้นเมืองและนานาชาติบริการมากมาย ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (259 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สาคัญของอาณาจักรรัสเซียยุคขยายอาณา
เขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตัง้ อยู่บนที่ราบลุม่ แม่นา้ วิสลา (VISTULA RIVER) ซึ่งเป็ นแม่นา้
ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์
....ชมย่านเมืองเก่า ย่านที่มคี วามสวยงามทีผ่ สมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
บ้านเรือนสมัยยุคกลางจนได้รบั การยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ชมและ
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น
CATHEDRAL ST. JOHN THE BAPTIST AND JOHN THE EVANGELIST
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่เี ก่าแก่ท่สี ดุ ของประเทศโปแลนด์
ถ่ายรูปคู่กบั บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคสั (NICOLAUS COPERNICUS’ HOUSE) นัก
ดาราศาสตร์ ชือ่ ก้องโลกผูส้ ร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู จ้ นถึงปัจจุบนั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
TORUN หรือเทียบเท่า

11.20 น.

คา่
ที่พกั
วันที่สาม
เช้า

โทรุน - พอชนัน - วรอตสวัฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอชนัน (POZNAN) หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ท่สี ุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดใน
ฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 และได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญ ทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมือง
หลวงอย่างวอร์ซอร์ ชมเมืองพอซนัน(POZNAN) ....เดินเล่นชมเมือง... ชมจัตรุ สั ใจ
กลางเมืองเก่า ชมจัตุรสั เมืองเก่าที่ดที ่สี ุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นกลุม่ อาคารหลาก
สีสนั จากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ ศาลาว่าการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 …..ถ่ายรูปกับแกรนด์เธีย
เตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าที่ได้รบั การออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน
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เที่ยง
บ่าย

คา่
ที่พกั
วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ถ่ายรูปกับปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มชี อ่ื เสียงของเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึ้น
ในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW)(185 ก.ม.) เป็ นเมืองหลักของจังหวัดดอลนือชล็อนสก์ ประเทศ
โปแลนด์ และถือว่าเป็ นที่นดั พบสาคัญในทวีปยุโรป…ชมเมืองที่เรียกได้ว่า
COLORFUL CITY เป็ นเมืองที่มอี าคารหลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม และมี
ชีวติ ชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์และได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมือง
ที่มสี สี นั มากที่สุดในโลก ....ถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
(UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่มี ชี อ่ื เสียงประจา
เมือง ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชัน้ นาของโลกผูซ้ ่งึ ชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คน
ด้วยกันในช่วง 100 ปี ท่ผี ่านมา ในสมัยศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขัง
เชลยสงครามรัสเซีย…ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสนั ในจัตุรสั เมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจาเมือง อิสระให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย…
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NOVOTEL WROCLAW หรือเทียบเท่า
คราคูฟ - พิพธิ ภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วทิ ช์ - เหมืองเกลือวิลิชก้า - คราคูฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านท่าน พิพธิ ภัณฑ์ค่ายกักกันเอาซ์วทิ ช์ (THE CONCENTRATION CAMP IN AUSCHWITZ) (69 กม.)
ย้อนรอยประวัติศาสตร์กบั พิพธิ ภัณฑ์สงครามมีช่อื เสียงเมืองคราคูฟ จัดแสดงภาพและ
เรื่องราวต่างๆที่ถูกทารุณกรรมและได้รบั ความโหดร้ายในสถานทีต่ ่างๆของค่ายกักกัน
เช่น ห้องขังนักโทษ ห้องรมแก๊สพิษ และเตาเผาศพ สะท้อนความน่าสยดสยองและความ
ทารุณโหดร้ายของสงครามโลกครัง้ ที่2 เริ่มจากเยอรมันเข ้ายึดโปแลนด์ปลายปี 1939
ความต้องการหาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ ที่รฐั บาลโปแลนด์ตอ้ งการสร้างเป็ นสถานที่คุม
ขังนักโทษทางการเมืองและดัดแปลงตามความต้องการของนาซี เริ่มต้นใช้ปีค.ศ.1940
และมีหอคอยให้ชมทัศนียภาพของค่ายกักกันด้วย…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน เข ้าชมเหมืองเกลือวิลชิ ก้า (WIELICZKA SALT MINE) (85
กม.) ภายในจัดแบ่งเป็ น 9 ชัน้ ลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร และยาว
ถึง 300 กิโลเมตร โดยมีเรื่องเล่าเป็ นตานานว่า เมือ่ 700 ปี ก่อนเหมือง
เกลือแห่งนี้เป็ นสินสอดของเจ้าหญิงฮังกาเรียน เพราะในอดีตนัน้ เกลือมี
ค่าดุจทองคา เนื่องจากสามารถใช้ในการถนอมรักษาอาหาร เมือ่ รูต้ านาน
คร่าวๆ เราก็ดาดิ่งสู่พ้นื ล่างด้วยบันไดกว่า 380 ขัน้ ลึกลงไปที่ชนั้ 3 ใน
ใจกลางของเหมืองที่เป็ นห้องโถงขนาดใหญ่ ประดับด้วยโคมระย้าที่ทาจากเกลือหิน ( ROCK SALT) สองข้างสลักรูป
นู นตา่ บนหินแร่เกลือตามแบบผลงานของศิลปิ นชื่อดังลีโอนาโด ดาวินชี ..และได้ถูกเรียกว่า THE UNDERGROUND
SALT CATHEDRAL OF POLAND เพราะมีโบสถ์เซนต์กิงก้าโบสถ์เล็กๆ อยู่ใต้เหมือง ซึ่งเปิ ดให้คู่บ่าวสาวมาทาพิธี
แต่งงานในโบสถ์น้ ี และจัดเลี้ยงในห้องโถงใหญ่ในเหมืองเกลือได้ด้วย ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและ
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คา่
ที่พกั
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
ที่พกั
วันที่หก
เช้า
13.00 น.

วันที่เจ็ด
12.05 น.

แกะสลักจากเกลือทัง้ หมด รวมถึงภาพที่เล่าถึงตานานเจ้าหญิงฮังกาเรียนด้วย เมือ่ ชมชมความงามของทะเลเกลือใต้
พิภพจนทัว่ แล ้ว ก็จะกลับขึ้นสูด้ า้ นบนด้วยลิฟท์สบายๆ ทาให้ไม่ตอ้ งเหนื่อยเมือ่ ยล ้ากันจนเกินไป …
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือเทียบเท่า
คราคูฟ - ชมเมือง - วอร์ซอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมย่านเมืองเก่า (LUBLIN OLD TOWN) ความคลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในย่านจัตรุ สั เมืองเก่า
ที่สร้างมาตัง้ แต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรูปกับ KRAKOW GATE ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ..จากนัน้ นาท่าน ชม
(ภายนอก) ปราสาทลับบลิน (LUBLIN CASTLE) ถูกสร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 12 โดย HIGH DUKE CASIMIR
II เป็ นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ นับได้ว่าเป็ น
หนึ่งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงวอร์ซอว์ (WARSAW) (179 กม.) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่สี ุดของประเทศโปแลนด์
ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ วิสทูลา ตัง้ แต่ ปี 1596 จนกระทัง่ ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ที่กองทัพนาซีได้บุกยึดครองตัวเมืองส่วน
ใหญ่โดนทาลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองนี้ข้นึ มาอีกครัง้ หนึ่งจากซาก
ปรักหักพังโดยยังคงรู ปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิม
นาท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (WARSAW OLD TOWN) ย่านประวัติศาสตร์ทเ่ี ก่าแก่
ที่สุดของเมืองซึ่งและได้ ขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 ชมย่านตลาดเก่า (OLD
TOWN MARKET PLACE) ย่านที่มคี วามสาคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ท่สี ุด
ของเมืองเก่าวอร์ซอว์ถกู สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ..ถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (ST.
JOHN’S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกทีต่ งั้ อยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่ี
เก่าแก่ท่สี ุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียน
โกธิค…อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY ซึ่งเป็ น1 ในห้างสรรพสินค้าที่
ใหญ่ท่สี ุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชัน่ แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น ZARA,
TOPSHOP, MANGO, H&M ตามอัธยาศัย....
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเท่า
วอร์ซอว์ - ดูไบ - ประเทศไทย
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ...จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK180/384
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องที่เมืองดูไบ : 2140-0305 *.*.*.
ประเทศไทย
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

***@@@***@@@***
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*.*.*. อัตราค่าใช้จา่ ย *.*.*.
วันที่เดินทาง

11-17 มี.ค.
30 เม.ย. – 6 พค
1-7 มิ.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม
กับ 1 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

39,999

39,999.-

9,500.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพัก แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ า่
** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข ้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้าน
บาท]เท่านัน้
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6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
7. ค่าวีซ่า (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กบั ตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซา่ เป็ น
คณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถ ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิป 80.- ยูโร / ท่าน
ั
**กรุณาอ่านเงือ
่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทีท
่ า
่ นได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือ
่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
เงือ
่ นไขการชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
้จ่
เหตุจาเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
เงือ
่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิก
์ ารย้ายเมืองทีเ่ ข้าพ ัก เช่น กรณีทเี่ มืองนนมี
ั้ การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท
่ างบริษัทระบุข ้อความบางอย่างในนั น
้
ด ้วย เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ))
- กรณียน
ื่ วีซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมต
ั วิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเ่ กดขึน
้ จริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ / ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทก
ี่ รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท
่ างสายการบินให ้ระบุข ้อความตามเงือ
่ นไขสาย
การบินนั น
้ ๆ เพือ
่ จะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต
่ า่ งประเทศ (ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัท
ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ทา่ นจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณี
ออกตั๋วเครือ
่ งบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ กรณีทท
ี่ า่ นยืน
่ วีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการทีจ
่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีท
่ าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทีย
่ วบิน รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ า่ นจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ า
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทค
ี่ ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
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้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
- เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้า
ต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ น
สาคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวร์และได ้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทัง้ หมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชาระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมด
- นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจ
่ ะนั่ งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีส
่ ายการบินกาหนด เช่น ต ้องเป็ น
ผู ้ทีม
่ รี ่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืน
่ ได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเี่ ครือ
่ งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีม
่ ป
ี ั ญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให ้ทีน
่ ั่ ง Long leg ขึน
้ อยูก
่ ับทางเจ ้าหน ้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน
้



ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน
้
กรณีทรัพย์สน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย
่ ว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ ้งสถานฑูต เพือ
่ ให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรือ
่ งวีซา่ ของท่าน เนือ
่ งจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงิน
มัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด ้ชาระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืน
่ คาร ้องใหม่กต
็ ้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย และ
 หากสถานทูตมีการสุม
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขัน
้ ตอนการยืน
่ วีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน
้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ
 เมือ
่ ท่านทาการซือ
่ นไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนั น
้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
ค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย
ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเ่ คยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ ักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู ้อืน
่ เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืน
่ ชักชวนผู ้ผืน
่ ให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือ
่ ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ ค
ี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม
่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
่
้
้ ทัวร์ เพือ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต
่ ้องใชรถเข็
น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือ
่ หาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ
่ ะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนั กงานแล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นั น
้ ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริม
่ งาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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ข ้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสาหรับท่านผู ้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิน ทางทีม
่ ีความชานาญ โดยจั ดหาโรงแรมที่พั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วพร ้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ
่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์ส ูง สุดในการเดิน ทาง ทัง้ นี้
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ
่ ัก ยานพาหนะ, อัน เนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน
่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง ผู ้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่
จาต ้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึง ในระหว่างการเดิน ทาง
ท่องเทีย
่ วทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ ทีร่ ับประกันในกรณีท ี่
ผู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดิน ทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม
่ ก
ี ารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อ การเดิน ทาง รวมถึง มีส งิ่ ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดิน ทาง อาจมีการ
เปลีย
่ นแปลงได ้ตามความจาเป็ น หรือเพือ
่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดัง กล่าว
บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด ้มอบความไว ้วางใจ ให ้ทางบริษัท เป็ นผู ้นาพาการเดินทางในครัง้ นี”้
เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา่ โปแลนด์
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ ประมาณ 15 ว ันทาการ ก ับทางสถานทูตโปรแลนด์
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่าง
น ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนั งสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จานวน 3
ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านั น
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง
**Statement รายการเดินบัญชีย ้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี
ยอดเงินในบ ัญชีขนต
ั้ า
่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินใน
บัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement
เท่านั น
้ )
่ นามสกุล ตรงตามหน ้า PASSPOST (เจ ้าของบัญชี)
ชือ
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต ้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม ้น และชือ่ -นามสกุลภาษาอังกฤษต ้องตรงตามหน ้า
พาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นั บจากวันทีย
่ น
ื่ ) (ใช ้ทัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได ้)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ
สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็ นภาอังกฤษเท่านั น
้
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ*
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนา
-เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
-เป็ นพนักงาน หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
-นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
สถานทูตทีย
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
-สาเนาทะเบียนบ ้าน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
-ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
ใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตร
แต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
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่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
-กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้
สองท่าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านั น
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

