
  

  

  

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1957 



ก ำหนดกำรเดินทาง             ราคารวมค่าวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้               
 

วนัวนัแรกแรก    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ 

จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเคร่ือง 
 

วนัวนัท่ีสองท่ีสอง    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  --  วอรซ์อ วอรซ์อ --  โทรุนโทรุน  

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงวอรซ์อ (WARSAW) ประเทศโปแลนด ์ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK385/EK179 

*.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ : 0500-0805 *.*.*. 

11.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิกรุงวอรซ์อ (WARSAW) ประเทศโปแลนด ์เมอืงหลวงทีม่ชีวีติชวีามากสุดแห่ง 

หนึ่งในยุโรปกลางมอีายุเกือบ700ปี ตัง้อยู่ริมแม่น า้วสิทูลา ห่างจากชายฝัง่ทะเลบอลตกิประมาณ 370 กม. เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหนกั เช่น เหลก็กลา้,รถยนต,์เครื่องจกัรอตุสาหกรรม นอกจากนี้ยงัเป็นศูนยก์ลางดา้น

การศึกษามสีถาบนัการศึกษามากกว่า66แห่ง เมอืงนี้เป็นที่รูจ้กัของนานาชาตจิากสนธิสญัญาวอรซ์อ ซึง่ต ัง้ชื่อตามกรุง

วอรซ์อ มพีื้นทีส่เีขยีวคิดเป็นรอ้ยละ21ของตวัเมอืง และมสีถานทีส่วยงามและดงึดูดใจ รวมทัง้มภีตัตาคารอาหาร

พื้นเมอืงและนานาชาตบิริการมากมาย ….หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรุน (TORUN) (259 ก.ม.) อดตีเมอืงยุทธศาสตรส์ าคญัของอาณาจกัรรสัเซยียุคขยายอาณา

เขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถงึศตวรรษที ่15 ตัง้อยู่บนทีร่าบลุม่แม่น า้วสิลา (VISTULA RIVER) ซึง่เป็นแม่น า้

ทีใ่หญ่และยาวทีสุ่ดในโปแลนด ์

 ....ชมย่านเมอืงเก่า ย่านทีม่คีวามสวยงามทีผ่สมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมแบบโกธิค 

บา้นเรือนสมยัยุคกลางจนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและ

ถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมอืงสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่12 ชมวหิารเซนตจ์อนหน์ 

CATHEDRAL ST. JOHN THE BAPTIST AND JOHN THE EVANGELIST 

สรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นหนึ่งในโบสถท์ีเ่ก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด ์

ถ่ายรูปคู่กบับา้นของนิโคลสั โคเปอรน์ิคสั (NICOLAUS COPERNICUS’ HOUSE) นกั

ดาราศาสตร ์ชื่อกอ้งโลกผูส้รา้งโมเดลจกัรวาลซึง่ใหช้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรูจ้นถงึปจัจุบนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  TORUN หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัท่ีสามท่ีสาม    โทรุน โทรุน --  พอชนัน พอชนัน --  วรอตสวฟัวรอตสวฟั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงพอชนนั (POZNAN) หนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโปแลนด ์มคีวามเจริญรุ่งเรืองสูงสุดใน

ฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ที่ส  าคญัของทวปียุโรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษที ่15-17 และได ้

ชื่อว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั  ทางเศรษฐกิจของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมอืง

หลวงอย่างวอรซ์อร ์ ชมเมอืงพอซนนั(POZNAN) ....เดินเลน่ชมเมอืง... ชมจตัุรสัใจ

กลางเมอืงเก่า ชมจตัรุสัเมอืงเก่าทีด่ทีี่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุม่อาคารหลาก

สสีนัจากศตวรรษที ่16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่าการเมอืงทีถู่กสรา้งขึ้นใน

ศตวรรษที ่13 ในแบบโกธิค และถูกใชง้านมาจนถงึปี 1939 …..ถ่ายรูปกบัแกรนดเ์ธีย

เตอร ์(GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าทีไ่ดร้บัการออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสคิโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั 



ถ่ายรูปกบัปราสาทอมิพเีรียล (IMPERIAL CASTLE) อกีหนึ่งปราสาททีม่ชีื่อเสยีงของเมอืง โดยปราสาทถูกสรา้งขึ้น

ในปี 1905 ในสไตลน์ีโอโรมาเนสก ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวรอตสวฟั (WROCLAW)(185 ก.ม.) เป็นเมอืงหลกัของจงัหวดัดอลนือชลอ็นสก ์ประเทศ  

โปแลนด ์และถอืว่าเป็นทีน่ดัพบส าคญัในทวปียุโรป…ชมเมอืงทีเ่รียกไดว้่า 

COLORFUL CITY เป็นเมอืงที่มอีาคารหลากสสีนัโดดเด่นสวยงาม และมี

ชวีติชวีาแห่งหนึ่งของโปแลนดแ์ละไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืง

ทีม่สีสีนัมากทีสุ่ดในโลก ....ถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลยัวรอตสวฟั 

(UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวทิยาลยัเก่าแก่ที่มชีื่อเสยีงประจ า

เมอืง  ซึง่เคยผลติบุคคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ึง่ชนะรางวลัโนเบลถงึ 10 คน

ดว้ยกนัในช่วง 100 ปีทีผ่่านมา ในสมยัศตวรรษที ่18 มหาวทิยาลยัแห่งนี้เคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ทีคุ่มขงั

เชลยสงครามรสัเซยี…ถ่ายรูปกบัอาคารหลากสสีนัในจตัรุสัเมอืงเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมอืง อสิระใหท่้าน

ไดถ้่ายรูปและเดนิเล่นตามอธัยาศยั… 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  NOVOTEL WROCLAW หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสี่  คราคูฟคราคูฟ  --  พพิธิภณัฑค่์ายกกักนัเอาซว์ิทช์พพิธิภณัฑค่์ายกกักนัเอาซว์ิทช์  --  เหมืองเกลอืวิลชิกา้เหมืองเกลอืวิลชิกา้ --  คราคูฟคราคูฟ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านท่าน พพิธิภณัฑค่์ายกกักนัเอาซว์ทิช ์(THE CONCENTRATION CAMP IN AUSCHWITZ) (69 กม.)  

ยอ้นรอยประวตัศิาสตรก์บัพพิธิภณัฑส์งครามมชีื่อเสยีงเมอืงคราคูฟ จดัแสดงภาพและ

เร่ืองราวต่างๆทีถู่กทารุณกรรมและไดร้บัความโหดรา้ยในสถานที่ต่างๆของค่ายกกักนั 

เช่น หอ้งขงันกัโทษ หอ้งรมแกส๊พษิ และเตาเผาศพ สะทอ้นความน่าสยดสยองและความ

ทารุณโหดรา้ยของสงครามโลกครัง้ที2่ เร่ิมจากเยอรมนัเขา้ยดึโปแลนดป์ลายปี1939 

ความตอ้งการหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ ที่รฐับาลโปแลนดต์อ้งการสรา้งเป็นสถานทีคุ่ม

ขงันกัโทษทางการเมอืงและดดัแปลงตามความตอ้งการของนาซ ีเริ่มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 

และมหีอคอยใหช้มทศันียภาพของค่ายกกักนัดว้ย… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่าน เขา้ชมเหมอืงเกลอืวลิชิกา้ (WIELICZKA SALT MINE) (85 กม.) ภายใน

จดัแบ่งเป็น 9 ชัน้ ลกึลงจากพื้นดนิถงึ 372 เมตร และยาวถงึ 300 กิโลเมตร โดยมเีร่ืองเลา่

เป็นต านานว่า เมือ่ 700 ปีก่อนเหมอืงเกลอืแห่งนี้เป็นสนิสอดของเจา้หญงิฮงักาเรียน เพราะใน

อดตีนัน้เกลอืมค่ีาดุจทองค า เนื่องจากสามารถใชใ้นการถนอมรกัษาอาหาร เมือ่รูต้ านานคร่าวๆ 

เราก็ด าดิ่งสู่พื้นลา่งดว้ยบนัไดกว่า 380 ข ัน้ ลกึลงไปที่ช ัน้ 3 ในใจกลางของเหมอืงทีเ่ป็นหอ้ง

โถงขนาดใหญ่ ประดบัดว้ยโคมระยา้ที่ท าจากเกลอืหนิ ( ROCK SALT) สองขา้งสลกัรูปนูน

ต า่บนหนิแร่เกลอืตามแบบผลงานของศิลปินชื่อดงัลโีอนาโด ดาวนิชี ..และไดถู้กเรียกว่า THE UNDERGROUND 

SALT CATHEDRAL OF POLAND เพราะมโีบสถเ์ซนตก์ิงกา้โบสถเ์ลก็ๆ อยู่ใตเ้หมอืง ซึง่เปิดใหคู่้บ่าวสาวมาท าพธีิ

แต่งงานในโบสถน์ี้ และจดัเลี้ยงในหอ้งโถงใหญ่ในเหมอืงเกลอืไดด้ว้ย ภายในเหมอืงยงัมแีกลอรี่และหอ้งซึง่สรา้งและ



แกะสลกัจากเกลอืทัง้หมด รวมถงึภาพทีเ่ลา่ถงึต านานเจา้หญงิฮงักาเรียนดว้ย เมือ่ชมชมความงามของทะเลเกลอืใต ้

พภิพจนทัว่แลว้ ก็จะกลบัขึ้นสูด้า้นบนดว้ยลฟิทส์บายๆ ท าใหไ้ม่ตอ้งเหนื่อยเมือ่ยลา้กนัจนเกินไป … 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหา้  คราคูฟคราคูฟ  --  ชมเมือง ชมเมือง --  วอรซ์อร์วอรซ์อร์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมย่านเมอืงเก่า (LUBLIN OLD TOWN) ความคลาสสกิและงดงามของอาคารานเรือนในย่านจตัุรสัเมอืงเก่า

ทีส่รา้งมาตัง้แต่สมยัยุคกลาง แวะถ่ายรูปกบั KRAKOW GATE ทีส่รา้งขึ้นในศตวรรษที ่13 ..จากนัน้น าท่าน ชม

(ภายนอก) ปราสาทลบับลนิ (LUBLIN CASTLE) ถูกสรา้งดว้ยหนิในศตวรรษที ่12 โดย HIGH DUKE CASIMIR 

II เป็นปราสาทแบบสถาปตัยกรรมโกธินและตกแต่งใหส้วยงามตามแบบสถาปตัยกรรมแบบเรอเนซองส ์นบัไดว้่าเป็น

หนึ่งในปราสาทยุคกลางทีส่มบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด…์.  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงวอรซ์อว ์(WARSAW) (179 กม.) เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด ์

ตัง้อยู่ริมแม่น า้วสิทูลา ตัง้แต่ ปี 1596 จนกระทัง่ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีก่องทพันาซไีดบ้กุยดึครองตวัเมอืงส่วน

ใหญ่โดนท าลาย หลงัสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไ์ดร่้วมมอืร่วมใจกนับูรณะเมอืงนี้ขึ้นมาอกีครัง้หนึ่งจากซาก

ปรกัหกัพงัโดยยงัคงรูปแบบสถาปตัยกรรมทีส่วยงามเอาไวอ้ย่างเดมิ  

น าท่านเดนิเลน่ย่านเมอืงเก่าวอรซ์อว ์(WARSAW OLD TOWN) ย่านประวตัศิาสตรท์ี่เก่าแก่

ทีสุ่ดของเมอืงซึง่และได ้ ขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 ชมย่านตลาดเก่า (OLD 

TOWN MARKET PLACE) ย่านทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด

ของเมอืงเก่าวอรซ์อวถ์ูกสรา้งขึ้นในช่วงศตวรรษที ่13 ..ถ่ายรูปกบัวหิารเซนตจ์อหน์ (ST. 

JOHN’S CATHEDRAL) วหิารคาทอลกิที่ต ัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าวอรซ์อว ์เป็นหนึ่งในโบสถท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของกรุงวอรซ์อว ์โดยวหิารถูกสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวยีน

โกธิค…อสิระแก่ทุกท่านในการเลอืกซื้อสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ ZALOTE TARASY ซึง่เป็น1 ในหา้งสรรพสนิคา้ที่

ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงวอรซ์อว ์จใุจกบัรา้นคา้กว่า 200 รา้นคา้ รวมถงึแฟชัน่แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิช่น ZARA, 

TOPSHOP, MANGO, H&M ตามอธัยาศยั.... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  NOVOTEL CENTRUM หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีหก   วอรซ์อว์วอรซ์อว ์ --  ดูไบ ดูไบ --  ประเทศไทยประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ 

13.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK180/384 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ : 2140-0305 *.*.*. 

วนัท่ีเจด็   ประเทศไทยประเทศไทย 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ…..  
 

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



*.*.*. อตัราค่าใชจ้า่ย  *.*.*. 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

11-17 มี.ค.  

30 เม.ย. – 6 พค 

1-7 มิ.ย. 

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

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทยีบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าวซี่า (เนื่องจากยื่นผ่านตวัแทนการยื่นจงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยื่น) (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็น 

คณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 80.- ยูโร / ท่าน 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอื
ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ 
กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมี
การปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิาร

ทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทุกกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็ม

จ านวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทย์

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


ตามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิทที่
ตา่งประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ า
มาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบ
ตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุ
ขอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ 
(ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า

เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 
14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้

ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศและเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก

คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 



ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืว่ามา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกต๋ัวโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย

นัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว 
บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่โปแลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ  กบัทางสถานทตูโปรแลนด ์
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทาง

เลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  

ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ่้ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ี

ยอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิใน

บัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้

พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชทั้ง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื 
สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา

ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่



สถานทตูทีย่ืน่) 

-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 

-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับ

ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุร

แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 


