
 

 

รหัสทัวร FNT2000733 
ทัวรโปแลนด 7วัน 4คืน (EK) 
วอรซอ – โทรุน - พอชนัน – วรอตสวัฟ - คราคูฟ - พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช – เหมืองเกลือวิ

ลิชกา  

  



 

 

กําหนดการเดินทาง             11--7 มิ.ย.7 มิ.ย.  

วันวันแรกแรก  สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการเอ
มิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึ้นเครื่อง 

วันวันที่สองที่สอง  สนามบิสนามบินสุวรรณภูมินสุวรรณภูมิ  --  วอรซอ วอรซอ --  โทรนุโทรนุ  

01.05 น. ออกเดินทางสู กรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด  โดยสายการบินเอมิเรตส 
เท่ียวบินที ่EK385/EK179 * แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0500-0805 * 

11.20 น. (เวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินกรุงวอรซอ (WARSAW) ประเทศโปแลนด เมืองหลวงท่ีมี
ชีวิตชีวามากสุดแหงหน่ึงในยุโรปกลางมีอายุเกือบ700ป ตั้งอยู
ริมแมนํ้าวิสทูลา หางจากชายฝم�งทะเลบอลติกประมาณ 370 
กม. เปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็กกลา,
รถยนต,เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียังเปนศูนยกลาง
ดานการศกึษามีสถาบนัการศึกษามากกวา66แหง เมืองนี้เปนที่
รูจักของนานาชาติจากสนธิสัญญาวอรซอ ซึ่งต้ังชื่อตามกรงุ
วอรซอ มีพ้ืนที่สีเขียวคิดเปนรอยละ21ของตัวเมือง และมี
สถานท่ีสวยงามและดึงดูดใจ รวมทั้งมีภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองและนานาชาติบรกิาร
มากมาย ….หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว                                      

นําทานเดินทางสู เมืองโทรุน (TORUN) (259 ก.ม.) อดตีเมืองยุทธศาสตรสําคัญของ
อาณาจักรรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถงึศตวรรษที่ 15 
ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมนํา้วิสลา (VISTULA RIVER) ซึ่งเปนแมนํ้าที่ใหญและยาวที่สุด
ในโปแลนด                                                                                      
....ชมยานเมอืงเกา ยานที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค บานเรือนสมัยยุคกลางจนไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ. 
1997 ชมและถายรูปกับศาลาวาการเมืองสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ชมวิหารเซนต



 

 

จอนหน CATHEDRAL ST. JOHN THE BAPTIST AND JOHN THE 
EVANGELIST สรางขึ้นในศตวรรษที ่13 ซึง่ถือไดวาเปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกท่ีสุด
ของประเทศโปแลนด ถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอรนคิัส (NICOLAUS 
COPERNICUS’ HOUSE) นักดาราศาสตร ชื่อกองโลกผูสรางโมเดลจักรวาลซึ่งให
ชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจบุนั 

ท่ีพัก  TORUN หรือเทียบเทา 

วันวันที่สามที่สาม  โทรุน โทรุน --  พอชนัน พอชนัน --  วรอตสวัฟวรอตสวัฟ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองพอชนัน (POZNAN) หนึ่งในเมืองที่
เกาแกที่สุดของโปแลนด มคีวามเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปน
ศูนยกลางการคาที่สําคัญของทวปียุโรปในชวงคริสตศตวรรษที ่
15-17 และไดชื่อวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญ  ทางเศรษฐกิจของ
โปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยางวอรซอร  ชม
เมืองพอซนัน(POZNAN) ....เดินเลนชมเมือง... ชมจัตรุัสใจกลาง

เมืองเกา ชมจัตุรัสเมืองเกาท่ีดีที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ไมวาจะเปนกลุมอาคารหลาก
สีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป�อมปราการ และ ศาลาวาการเมอืงที่ถูกสรางข้ึนใน
ศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และถูกใชงานมาจนถึงป 1939 …..ถายรูปกบัแกรนดเธีย
เตอร (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอ
คลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ถายรูปกบัปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL 
CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมือง โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในป 1905 
ในสไตลนีโอโรมาเนสก 

 นําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ 
(WROCLAW)(185 ก.ม.) เปนเมืองหลักของ
จังหวัดดอลนือชล็อนสก ประเทศ  โปแลนด และถอื
วาเปนที่นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป…ชมเมืองท่ีเรียกไดวา COLORFUL CITY เปน
เมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเดนสวยงาม และมีชีวิตชีวาแหงหนึ่งของโปแลนดและ



 

 

ไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากท่ีสุดในโลก ....ถายรูปกบั
มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเกาแกที่มี
ชื่อเสียงประจําเมือง  ซึง่เคยผลิตบุคคลากรชั้นนําของโลกผูซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 
คนดวยกันในชวง 100 ปท่ีผานมา ในสมัยศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลัยแหงนี้เคยถูก
ใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลยสงครามรัสเซีย…ถายรูปกบัอาคารหลาก
สีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูป
และเดินเลนตามอัธยาศัย… 

ท่ีพัก  NOVOTEL WROCLAW หรือเทียบเทา 

วันที่สี่  คราคูฟคราคูฟ  --  พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทชพิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช  --  เหมืองเกลือวิลิชกาเหมืองเกลือวิลิชกา  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                            
นําทานสู พิพิธภัณฑคายกักกันเอาซวิทช (THE 
CONCENTRATION CAMP IN 
AUSCHWITZ) (69 กม.)  ยอนรอย
ประวัติศาสตรกับพิพิธภัณฑสงครามมีชื่อเสียง
เมืองคราคูฟ จัดแสดงภาพและเรื่องราวตางๆ
ที่ถูกทารุณกรรมและไดรับความโหดรายในสถานที่ตางๆของคายกกักัน เชน 
หองขังนักโทษ หองรมแกสพิษ และเตาเผาศพ สะทอนความนาสยดสยองและ
ความทารุณโหดรายของสงครามโลกคร้ังที2่ เร่ิมจากเยอรมันเขายึดโปแลนด
ปลายป1939 ความตองการหาคายกักกันเชลยศึกตางๆ ที่รัฐบาลโปแลนด
ตองการสรางเปนสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองและดัดแปลงตามความ
ตองการของนาซี เร่ิมตนใชปค.ศ.1940 และมีหอคอยใหชมทัศนยีภาพของคาย
กักกันดวย… 

บาย นําทาน เขาชมเหมืองเกลือวิลิชกา (WIELICZKA 
SALT MINE) (85 กม.) ภายในจัดแบงเปน 9 ชั้น ลึก
ลงจากพ้ืนดินถึง 372 เมตร และยาวถึง 300 
กิโลเมตร โดยมีเร่ืองเลาเปนตํานานวา เมื่อ 700 ปกอน



 

 

เหมืองเกลือแหงนี้เปนสินสอดของเจาหญิงฮังกาเรียน เพราะในอดีตน้ันเกลือมีคาดุจ
ทองคํา เนื่องจากสามารถใชในการถนอมรกัษาอาหาร เมื่อรูตํานานคราวๆ เราก็ดํา
ดิ่งสูพื้นลางดวยบันไดกวา 380 ข้ัน ลกึลงไปท่ีชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่เปนหอง
โถงขนาดใหญ ประดบัดวยโคมระยาที่ทําจากเกลือหิน ( ROCK SALT) สองขาง
สลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือตามแบบผลงานของศิลปนชื่อดังลีโอนาโด ดาวนิช ี..และ
ไดถูกเรียกวา THE UNDERGROUND SALT CATHEDRAL OF 
POLAND เพราะมีโบสถเซนตกิงกาโบสถเล็กๆ อยูใตเหมือง ซึ่งเปดใหคูบาวสาวมา
ทําพิธีแตงงานในโบสถนี้ และจัดเล้ียงในหองโถงใหญในเหมืองเกลือไดดวย ภายใน
เหมืองยังมีแกลอรี่และหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือท้ังหมด รวมถึงภาพที่เลา
ถึงตํานานเจาหญิงฮังกาเรียนดวย เมื่อชมชมความงามของทะเลเกลือใตพิภพจนทั่ว
แลว ก็จะกลับขึ้นสูดานบนดวยลิฟทสบายๆ ทําใหไมตองเหนื่อยเมื่อยลากัน
จนเกินไป … 

ท่ีพัก  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือเทียบเทา 

วันที่หา คราคราคูฟคูฟ  --  ชมเมือง ชมเมือง --  วอรซอรวอรซอร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                            
นําทาน ชมยานเมืองเกา (LUBLIN OLD TOWN) ความคลาสสิกและงดงามของอา
คารานเรือนในยานจัตรุัสเมืองเกาที่สรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง แวะถายรูปกับ 
KRAKOW GATE ท่ีสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ..จากน้ันนําทาน ชม(ภายนอก) 
ปราสาทลับบลิน (LUBLIN CASTLE) ถูกสรางดวยหินในศตวรรษที่ 12 โดย HIGH 
DUKE CASIMIR II เปนปราสาทแบบสถาปตยกรรมโกธินและตกแตงใหสวยงาม
ตามแบบสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองส นับไดวาเปนหนึ่งในปราสาทยุคกลางที่
สมบูรณและสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด….  

 นําทานเดินทางกลับสู กรุงวอรซอว (WARSAW) (179 กม.) เมืองหลวงและเมือง
ใหญท่ีสุดของประเทศโปแลนด ต้ังอยูริมแมนํ้าวิสทูลา ต้ังแต ป 1596 จนกระทั่ง
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่ีกองทัพนาซีไดบุกยึดครองตัวเมืองสวนใหญโดนทําลาย 



 

 

หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง
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
ตั้งอยูในเขตเมืองเกาวอรซอว เปนหนึ่งในโบสถท่ีเกาแกที่สุดของกรงุวอรซอว โดย
วิหารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที ่14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียนโกธิค…อิสระแกทุกทานใน
การเลอืกซื้อสินคา ณ หางสรรพสินคา ZALOTE TARASY ซึ่งเปน1 ใน
หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับรานคากวา 200 รานคา รวมถึง
แฟชั่นแบรนดเนมมากมาย อาทเิชน ZARA, TOPSHOP, MANGO, H&M ตาม
อัธยาศัย.... 

ท่ีพัก  NOVOTEL CENTRUM หรือเทียบเทา 

วันทีห่ก วอรซอววอรซอว --  ดูไบดูไบ  --  ประเทศไทยประเทศไทย 

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรมอิสระพักผอนตามอัธยาศัย ...จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู สนามบิน 

13.00 น.   ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK180/384          
*.แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 2140-0305 *. 

วันทีเ่จ็ด  ประเทศไทยประเทศไทย 

12.05 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..  

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



 

 

*.*.*. อัตราคาใชจาย  *.*.*. 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12

กับ1ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12กับ2ผูใหญ

ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

1-7 มิ.ย. 29,999 29,999.- 9,500.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ข้ึนหลายเทาตัว หากวนัเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปน
ผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก



 

 

หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม) คารกัษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหต ุและเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพ
หรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบี้ยประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น 

6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน  



 

 

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินบิารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เครือ่งดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิป 70.- ยูโร / ทาน 

8. คาวีซาโปแลนด 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระคาทัวรเตม็จํานวน ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก 
เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวันเดินทางทุกกรณ ีเกบ็
คาบรกิารทัวรเตม็จํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัท
ตางประเทศ)) 



 

 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารย่ืน
วีซา / คามัดจําตั๋วเครือ่งบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการบิน
ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  

- บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคัญ…. 



 

 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเครื่องบนิมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ่งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบรษัิทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ิน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึง
ผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรบัรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดนิทางทานอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ
ขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนกังาน
แลวทัวรนั้นยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรมอาจ
ตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรท้ังหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไมสามารถรบัผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบตัิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเทีย่วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรอื สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทาํการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจาํตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยว
ทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่
รับประกันในกรณทีี่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ มใิหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการ



 

 

ขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภยัของทานผูมีเกียรติ 
ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาโปแลนด 
ใชเวลาทําการอนุมัตวีิซาประมาณ 15 วันทําการ  กับทางสถานทูตโปรแลนด 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทาง
เลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รปูถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตาม

ภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  

**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินใน
บัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน 
กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 



 

 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบญัชีเดียวกันกับสเตทเมน และชื่อ-นามสกุล
ภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วนั นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาด
อยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บคุคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ
เทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝาก
ประจํา และบัญชียอดติดลบ* 

4. หลักฐานการทํางาน  

-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเดก็อายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบใุหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสอืระบยุินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบดิาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไม
มี passport *** 
-กรณีเดก็อายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 


