
 

 

รหัสทัวร FNT2000343 
ทัวรโปแลนด โทรุน กรุงวอรซอว  7วัน 4คนื (EK) 
วอรซอ – โทรุน - พอชนัน – แกรนดเธียเตอร - ปราสาทอิมพีเรียล – วรอตสวัฟ - พิพิธภัณฑคาย
กักกันเอาซวิทช - เหมอืงเกลือวิลิชกา – คราคูฟ - ชมยานเมืองเกา (Lublin Old Town) – 
ปราสาทลับบลิน - ชมยานตลาดเกา (Old Town Market Place) - ถายรูปกับวิหารเซนตจอหน  

  
กําหนดการเดินทางราคารวมคาวีซาเรียบรอยแลว  



 

 

 
วันวันแรกแรก    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  
 
22.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสายการเอ

มิเรตส (EK) เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึ้นเคร่ือง 

 
วันวันที่สองที่สอง    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  --  วอรซอ วอรซอ --  โทรนุโทรนุ  
 
01.05 น. ออกเดินทางสู กรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด  โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินท่ี EK385/EK179 *. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 0500-0805 *. 
11.20 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินกรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด เมืองหลวงท่ีมี

ชีวิตชีวามากสุดแหงหน่ึงในยุโรปกลางมีอายุเกือบ700ป ต้ังอยูริมแมน้ําวิสทูลา หาง
จากชายฝم�งทะเลบอลติกประมาณ 370 กม. เปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก 
เชน เหล็กกลา,รถยนต,เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเปนศูนยกลางดาน
การศึกษามีสถาบันการศึกษามากกวา66แหง เมืองน้ีเปนที่รูจักของนานาชาติจาก
สนธิสัญญาวอรซอ ซึ่งต้ังช่ือตามกรุงวอรซอ มีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเปนรอยละ21ของตัว
เมือง และมีสถานที่สวยงามและดึงดูดใจ รวมทั้งมีภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองและ
นานาชาติบริการมากมาย ….หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

                    นําทานเดินทางสู เมืองโทรุน (TORUN) (259 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตรสําคัญของ
อาณาจักรรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถงึศตวรรษที่ 15 
ต้ังอยูบนที่ราบลุมแมน้ําวิสลา (VISTULA RIVER) ซึ่งเปน
แมน้ําท่ีใหญและยาวที่สุดในโปแลนด 

 ....ชมยานเมืองเกา ยานที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บานเรือนสมัยยุคกลางจนไดรับการ
ยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ. 1997 ชมและถายรปู
กับศาลาวาการเมืองสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต
จอนหน CATHEDRAL ST. JOHN THE BAPTIST AND JOHN THE 



 

 

EVANGELIST สรางขึ้นในศตวรรษที ่13 ซึง่ถือไดวาเปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกท่ีสุด
ของประเทศโปแลนด ถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอรนิคัส (NICOLAUS 
COPERNICUS’ HOUSE) นักดาราศาสตร ช่ือกองโลกผูสรางโมเดลจักรวาลซึ่งให
ชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจบัุน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  TORUN หรือเทียบเทา 
 
วันวันที่สามที่สาม    โทรุน โทรุน --  พอชนัน พอชนัน --  วรอตสวัฟวรอตสวัฟ  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                      นําทานออกเดินทางสู เมืองพอชนัน (POZNAN) หน่ึงในเมืองที่เกาแกท่ีสุดของ

โปแลนด มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลาง
การคาที่สําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที ่15-17 
และไดชื่อวาเปนเมืองที่มีความสําคัญ  ทางเศรษฐกิจของ
โปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยางวอรซอร  ชม
เมืองพอซนัน(POZNAN) ....เดินเลนชมเมือง... ชมจัตุรัสใจกลาง

เมืองเกา ชมจัตุรัสเมืองเกาที่ดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ไมวาจะเปนกลุมอาคารหลาก
สีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป�อมปราการ และ ศาลาวาการเมอืงที่ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใชงานมาจนถึงป 1939 …..ถายรูปกบัแกรนดเธีย
เตอร (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอ
คลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถายรูปกบัปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL 
CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมือง โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในป 1905 
ในสไตลนีโอโรมาเนสก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ 

(WROCLAW)(185 ก.ม.) เปนเมืองหลักของ
จังหวัดดอลนือชล็อนสก ประเทศ  โปแลนด และถือ
วาเปนท่ีนัดพบสําคัญในทวีปยุโรป…ชมเมืองที่เรียกไดวา COLORFUL CITY เปน



 

 

เมืองท่ีมีอาคารหลากสีสันโดดเดนสวยงาม และมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของโปแลนดและ
ไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก ....ถายรูปกบั
มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเกาแกท่ีมี
ช่ือเสียงประจําเมือง  ซึง่เคยผลิตบุคคลากรช้ันนําของโลกผูซ่ึงชนะรางวัลโนเบลถึง 10 
คนดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมา ในสมัยศตวรรษที ่18 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูก
ใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลยสงครามรัสเซีย…ถายรูปกบัอาคารหลาก
สีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูป
และเดินเลนตามอัธยาศัย… 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  NOVOTEL WROCLAW หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่  คราคูฟคราคูฟ  --  พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทชพิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช  --  เหมืองเกลือวิลิชกาเหมืองเกลือวิลิชกา --  คราคูฟคราคูฟ   
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                     นําทานทาน พิพิธภัณฑคายกักกนัเอาซวิทช (THE CONCENTRATION CAMP IN 

AUSCHWITZ) (69 กม.)  ยอนรอย
ประวติัศาสตรกับพิพิธภัณฑสงครามมีชื่อเสียง
เมืองคราคูฟ จัดแสดงภาพและเร่ืองราวตางๆที่ถูก
ทารุณกรรมและไดรับความโหดรายในสถานที่
ตางๆของคายกักกัน เชน หองขังนักโทษ หองรม
แกสพิษ และเตาเผาศพ สะทอนความนาสยดสยองและความทารุณโหดรายของ
สงครามโลกคร้ังที่2 เริม่จากเยอรมันเขายึดโปแลนดปลายป1939 ความตองการหา
คายกักกันเชลยศึกตางๆ ที่รัฐบาลโปแลนดตองการสรางเปนสถานทีคุ่มขังนกัโทษทาง
การเมืองและดัดแปลงตามความตองการของนาซี เริ่มตนใชปค.ศ.1940 และมี
หอคอยใหชมทัศนียภาพของคายกักกันดวย… 

 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทาน เขาชมเหมืองเกลือวิลิชกา (WIELICZKA SALT MINE) (85 กม.) ภายใน
จัดแบงเปน 9 ช้ัน ลึกลงจากพ้ืนดินถึง 372 เมตร และยาวถึง 300 กิโลเมตร โดยมี
เร่ืองเลาเปนตํานานวา เมื่อ 700 ปกอนเหมืองเกลือแหงน้ีเปนสินสอดของเจาหญิงฮัง
กาเรียน เพราะในอดีตน้ันเกลือมีคาดุจทองคํา เน่ืองจากสามารถใชในการถนอมรักษา
อาหาร เมื่อรูตํานานคราวๆ เราก็ดําด่ิงสูพ้ืนลางดวยบันไดกวา 380 ขั้น ลึกลงไปทีช้ั่น 
3 ในใจกลางของเหมืองที่เปนหองโถงขนาดใหญ ประดบัดวยโคมระยาที่ทําจากเกลือ
หิน ( ROCK SALT) สองขางสลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือตามแบบผลงานของศิลปน
ช่ือดังลีโอนาโด ดาวินชี ..และไดถูกเรียกวา THE UNDERGROUND SALT 
CATHEDRAL OF POLAND เพราะมีโบสถเซนตกิงกาโบสถเล็กๆ อยูใตเหมือง ซึ่ง
เปดใหคูบาวสาวมาทําพิธีแตงงานในโบสถน้ี และจัดเลี้ยงในหองโถงใหญในเหมือง
เกลือไดดวย ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด 
รวมถึงภาพท่ีเลาถึงตํานานเจาหญิงฮังกาเรียนดวย เมื่อชมชมความงามของทะเล
เกลือใตพิภพจนท่ัวแลว ก็จะกลบัข้ึนสูดานบนดวยลิฟทสบายๆ ทําใหไมตองเหน่ือย
เมื่อยลากันจนเกินไป … 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา  คราคูฟคราคูฟ  --  ชมเมือง ชมเมือง --  วอรซอรวอรซอร  
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                นําทาน ชมยานเมืองเกา (LUBLIN OLD TOWN) ความคลาสสิกและงดงามของอา

คารานเรือนในยานจัตุรัสเมืองเกาทีส่รางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง แวะถายรูปกับ 
KRAKOW GATE ท่ีสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ..จากน้ันนําทาน ชม(ภายนอก) 
ปราสาทลับบลิน (LUBLIN CASTLE) ถูกสรางดวยหินในศตวรรษที่ 12 โดย HIGH 
DUKE CASIMIR II เปนปราสาทแบบสถาปตยกรรมโกธินและตกแตงใหสวยงาม
ตามแบบสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองส นับไดวาเปนหน่ึงในปราสาทยุคกลางที่
สมบูรณและสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด….  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับสู กรุงวอรซอว (WARSAW) (179 กม.) เมืองหลวงและเมือง
ใหญท่ีสุดของประเทศโปแลนด ต้ังอยูริมแมน้ําวิสทูลา ต้ังแต ป 1596 จนกระทั่ง
ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่ีกองทัพนาซีไดบุกยึดครองตัวเมืองสวนใหญโดนทําลาย 
หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองน้ีขึน้มาอีกคร้ังหน่ึง
จากซากปรักหกัพังโดยยังคงรปูแบบสถาปตยกรรมที่สวยงามเอาไวอยางเดิม  

                     นําทานเดินเลนยานเมืองเกาวอรซอว (WARSAW 
OLD TOWN) ยานประวัติศาสตรท่ีเกาแกที่สุดของ
เมืองซึ่งและได  ข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป 
ค.ศ.1980 ชมยานตลาดเกา (OLD TOWN 
MARKET PLACE) ยานที่มีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตรและมคีวามเกาแกที่สุดของเมืองเกาวอรซอวถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษ
ที่ 13 ..ถายรูปกับวิหารเซนตจอหน (ST. JOHN’S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกท่ี
ต้ังอยูในเขตเมืองเกาวอรซอว เปนหน่ึงในโบสถท่ีเกาแกที่สุดของกรงุวอรซอว โดย
วิหารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที ่14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียนโกธิค…อิสระแกทุกทานใน
การเลอืกซื้อสินคา ณ หางสรรพสินคา ZALOTE TARASY ซึ่งเปน1 ใน
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับรานคากวา 200 รานคา รวมถึง
แฟช่ันแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน ZARA, TOPSHOP, MANGO, H&M ตาม
อัธยาศัย.... 

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 เที่ยวบินที ่EK180/384 
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 2140-0305 *.*.*. 
 
วันทีเ่จ็ด   ประเทศไทยประเทศไทย 
 
12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..  
 

***@@@***@@@*** 
 

*.*.*. อัตราคาใชจาย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 
พักเด่ียวเพ่ิม 

11-17 มี.ค. 63 
30 เม.ย. – 6 พค 63 
1-7 มิ.ย. 63 

39,999 39,999.- 9,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสาํหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา(โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ข้ึนหลายเทาตัว หากวนัเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปน



 

 

ผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 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 (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบัตัวแทนการยื่น) (หาก
สถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปน 

คณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท 
ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

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

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิป 80.- ยูโร / ทาน 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  



 

 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก 
เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารย่ืน
วีซา / คามัดจําต๋ัวเครือ่งบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว  

 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วนักอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนิมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถอืวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเทีย่วบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บรษัิท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซาโปแลนด 
 
ใชเวลาทําการอนุมัตวีิซาประมาณ 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 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครือ่งประดับ ไมใสคอนแทคเลนส 
รูปไมเลอะหมึก) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินใน
บัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน 
กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วนั นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาด
อยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ



 

 

เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร 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” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 



 

 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไม
มี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพิ่มเติม 
 


