
 

 

รหัสทัวร FNT1902457 
ทัวรโปแลนด วอรซอ โทรุน พอชนัน วรอตสวัฟ คราคูฟ  
7 วัน 4 คืน (EK) 
แกรนดเธียเตอร ปราสาทอิมพีเรียล พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช ชมเหมืองเกลือวิลิชกา  
ชมปราสาทลับบลิน ชมยานตลาดเกา วิหารเซนตจอหน 

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
 
วันวันแรกแรก    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการ

เอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทานกอนข้ึนเคร่ือง 

 
วันวันท่ีสองที่สอง    สนสนามบินสุวรรณภูมิามบินสุวรรณภูมิ  --  วอรซอ วอรซอ --  โทรุนโทรุน  
01.05 น. ออกเดินทางสู กรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด  โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินท่ี EK385/EK179 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 0500-
0805 *.*.*. 

11.20 น. (เวลาทองถ่ิน) ถึงสนามบินกรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด เมืองหลวง
ที่มีชีวิตชีวามากสุดแหง 
หน่ึงในยุโรปกลางมีอายุเกือบ700ป ต้ังอยูริมแมน้ําวิสทูลา หางจากชายฝم�งทะเล
บอลติกประมาณ 370 กม. เปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็กกลา,
รถยนต,เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังเปนศูนยกลางดานการศึกษามี
สถาบันการศึกษามากกวา66แหง เมืองน้ีเปนที่รูจักของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอรซอ ซ่ึงต้ังช่ือตามกรุงวอรซอ มีพ้ืนที่สีเขียวคิดเปนรอยละ21ของตัวเมือง และมี
สถานที่สวยงามและดึงดูดใจ รวมทั้งมีภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองและนานาชาติ
บริการมากมาย ….หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองโทรุน (TORUN) (259 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตรสําคัญ
ของอาณาจักรรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษ
ท่ี 15 ต้ังอยูบนท่ีราบลุมแมน้ําวิสลา (VISTULA RIVER) ซ่ึง
เปนแมน้ําที่ใหญและยาวท่ีสุดในโปแลนด 

 ....ชมยานเมืองเกา ยานที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บานเรือนสมัยยุคกลางจนไดรับการ
ยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ. 1997 ชมและถายรูป
กับศาลาวาการเมืองสรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต
จอนหน CATHEDRAL ST. JOHN THE BAPTIST AND 
JOHN THE EVANGELIST สรางข้ึนในศตวรรษที ่13 ซึ่งถือไดวาเปนหน่ึงใน
โบสถที่เกาแกท่ีสุดของประเทศโปแลนด ถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอรนิคัส 



 

 

(NICOLAUS COPERNICUS’ HOUSE) นักดาราศาสตร ช่ือกองโลกผูสราง
โมเดลจักรวาลซ่ึงใหชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจุบัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  TORUN หรือเทียบเทา 
วันวันท่ีสามที่สาม    โทรุน โทรุน --  พอชนัน พอชนัน --  วรอตสวัฟวรอตสวัฟ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองพอชนัน (POZNAN) หน่ึงในเมืองท่ีเกาแกที่สุดของ
โปแลนด มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลาง
การคาที่สําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-17 
และไดช่ือวาเปนเมืองที่มีความสําคัญ  ทางเศรษฐกิจของ
โปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยางวอรซอร  ชม
เมืองพอซนัน(POZNAN) ....เดินเลนชมเมือง... ชมจัตุรัสใจ
กลางเมืองเกา ชมจัตุรัสเมืองเกาที่ดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ไม

วาจะเปนกลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที ่16 ปราสาท ป�อมปราการ และ 
ศาลาวาการเมืองท่ีถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และถูกใชงานมา
จนถึงป 1939 …..ถายรูปกับแกรนดเธียเตอร (GRAND THEATRE) โรงละคร
โอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถายรูป
กับปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทที่มีช่ือเสียงของ
เมือง โดยปราสาทถูกสรางข้ึนในป 1905 ในสไตลนีโอโรมาเนสก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW)(185 ก.ม.) เปนเมืองหลักของ

จังหวัดดอลนือชล็อนสก ประเทศ  โปแลนด และถือ
วาเปนที่นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป…ชมเมืองที่เรียกได
วา COLORFUL CITY เปนเมืองท่ีมีอาคารหลาก
สีสันโดดเดนสวยงาม และมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของ
โปแลนดและไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 8 เมือง
ท่ีมีสีสันมากที่สุดในโลก ....ถายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (UNIVERSITY OF 
WROCLAW) มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีช่ือเสียงประจําเมอืง  ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากร
ช้ันนําของโลกผูซ่ึงชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมา ใน
สมัยศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุม
ขังเชลยสงครามรัสเซีย…ถายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวา
การ และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูปและเดินเลนตามอัธยาศัย… 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  NOVOTEL WROCLAW หรือเทียบเทา 
วันที่ส่ี  คราคูฟคราคูฟ  --  พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทชพิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช  --  เหมืองเกลือวิลิชกาเหมืองเกลือวิลิชกา --  คราคูฟคราคูฟ   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานทาน พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช (THE CONCENTRATION CAMP 
IN AUSCHWITZ) (69 กม.)  ยอนรอยประวัติศาสตรกับ
พิพิธภัณฑสงครามมีช่ือเสียงเมืองคราคูฟ จัดแสดงภาพและ
เร่ืองราวตางๆท่ีถูกทารุณกรรมและไดรับความโหดรายใน
สถานท่ีตางๆของคายกักกัน เชน หองขังนักโทษ หองรมแกส
พิษ และเตาเผาศพ สะทอนความนาสยดสยองและความ
ทารุณโหดรายของสงครามโลกคร้ังที2่ เร่ิมจากเยอรมันเขายึด

โปแลนดปลายป1939 ความตองการหาคายกักกันเชลยศึกตางๆ ที่รัฐบาล
โปแลนดตองการสรางเปนสถานท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองและดัดแปลงตาม
ความตองการของนาซี เร่ิมตนใชปค.ศ.1940 และมีหอคอยใหชมทัศนียภาพของ
คายกักกันดวย… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทาน เขาชมเหมืองเกลือวิลิชกา (WIELICZKA SALT 
MINE) (85 กม.) ภายในจัดแบงเปน 9 ช้ัน ลึกลงจากพ้ืนดินถึง 
372 เมตร และยาวถึง 300 กิโลเมตร โดยมีเร่ืองเลาเปนตํานาน
วา เมื่อ 700 ปกอนเหมืองเกลือแหงน้ีเปนสินสอดของเจา
หญิงฮังกาเรียน เพราะในอดีตน้ันเกลือมีคาดุจทองคํา เน่ืองจาก
สามารถใชในการถนอมรักษาอาหาร เมื่อรูตํานานคราวๆ เราก็ดํา



 

 

ด่ิงสูพ้ืนลางดวยบันไดกวา 380 ข้ัน ลึกลงไปท่ีช้ัน 3 ในใจกลางของเหมืองที่เปน
หองโถงขนาดใหญ ประดับดวยโคมระยาท่ีทําจากเกลือหิน ( ROCK SALT) สอง
ขางสลักรูปนูนต่ําบนหินแรเกลือตามแบบผลงานของศิลปนช่ือดังลีโอนาโด ดาวิน
ชี ..และไดถูกเรียกวา THE UNDERGROUND SALT CATHEDRAL OF 
POLAND เพราะมีโบสถเซนตกิงกาโบสถเล็กๆ อยูใตเหมือง ซ่ึงเปดใหคูบาวสาว
มาทําพิธีแตงงานในโบสถน้ี และจัดเล้ียงในหองโถงใหญในเหมืองเกลือไดดวย 
ภายในเหมืองยังมีแกลอร่ีและหองซ่ึงสรางและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด รวมถึง
ภาพที่เลาถึงตํานานเจาหญิงฮังกาเรียนดวย เม่ือชมชมความงามของทะเลเกลือใต
พิภพจนทั่วแลว ก็จะกลับข้ึนสูดานบนดวยลิฟทสบายๆ ทําใหไมตองเหน่ือย
เม่ือยลากันจนเกินไป … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือเทียบเทา 
วันทีห่า  คราคูฟคราคูฟ  --  ชมเมือง ชมเมือง --  วอรซอรวอรซอร  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมยานเมืองเกา (LUBLIN OLD TOWN) ความคลาสสิกและงดงามของ
อาคารานเรือนในยานจัตุรัสเมืองเกาที่สรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง แวะถายรูปกับ 
KRAKOW GATE ท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ..จากน้ันนําทาน เขาชมปราสาท
ลับบลิน (LUBLIN CASTLE) ถูกสรางดวยหินในศตวรรษท่ี 12 โดย HIGH 
DUKE CASIMIR II เปนปราสาทแบบสถาปตยกรรมโกธินและตกแตงใหสวยงาม
ตามแบบสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองส นับไดวาเปนหน่ึงในปราสาทยุคกลางที่
สมบูรณและสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด….  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางกลับสู กรุงวอรซอว (WARSAW) (179 กม.) เมืองหลวงและเมือง

ใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ต้ังอยูริมแมน้ําวิสทูลา ต้ังแต ป 1596 จนกระทั่ง
ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่กองทัพนาซีไดบุกยึดครองตัวเมืองสวนใหญโดน
ทําลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองน้ีข้ึนมา

อีกคร้ังหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปตยกรรมที่
สวยงามเอาไวอยางเดิม  
นําทานเดินเลนยานเมืองเกาวอรซอว (WARSAW OLD TOWN) 
ยานประวัติศาสตรทีเ่กาแกที่สุดของเมืองซ่ึงและได  ข้ึนทะเบียนให
เปนมรดกโลกในป ค.ศ.1980 ชมยานตลาดเกา (OLD TOWN 
MARKET PLACE) ยานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมี



 

 

ความเกาแกท่ีสุดของเมืองเกาวอรซอวถูกสรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 13 ..ถายรูปกับ
วิหารเซนตจอหน (ST. JOHN’S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกที่ต้ังอยูในเขต
เมืองเกาวอรซอว เปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของกรุงวอรซอว โดยวิหารถูกสราง
ข้ึนในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียนโกธิค…อิสระแกทุกทานในการเลือก
ซื้อสินคา ณ หางสรรพสินคา ZALOTE TARASY ซ่ึงเปน1 ในหางสรรพสินคาท่ี
ใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับรานคากวา 200 รานคา รวมถึงแฟช่ันแบรนด
เนมมากมาย อาทิเชน ZARA, TOPSHOP, MANGO, H&M ตามอัธยาศัย.... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเทา 
วันทีห่ก   วอรซอววอรซอว  --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย 
เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
  อิสระพักผอนตามอัธยาศัย ...จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน 
13.00 น.  ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี 
EK180/384 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ : 2140-0305 *.*.*. 
วันทีเ่จ็ด   ประเทศไทยประเทศไทย 
12.05 น.  (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..  
 
 
อัตราคาใชจาย  

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

27 ธ.ค.-2 ม.ค. 54,999.- 52,999.- 12,900.- 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 



 

 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
7. คาวีซา (เน่ืองจากย่ืนผานตัวแทนการย่ืนจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทนการย่ืน) (หาก

สถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปน 
คณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท 
ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิป 60.- ยูโร / ทาน 

 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  



 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 



 

 

ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 



 

 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาโปแลนด 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ  กับทางสถานทูตโปรแลนด 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตาม

ภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงิน
ในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 
วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 



 

 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ีย่ืน) (ใชทั้ง 2 
อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พ่ีนอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝาก
ประจํา และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 


