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เยือนประเทศโปแลนด์ ประเทศเล็ก ๆ เป็นดินแดนแห่งนกอินทรีขาว ท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย 
เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปยุคเก่า และประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่ท่ีน่าสนใจอย่างมากมาย 

 

วาคลาว – คราคูฟ – ค่ายกกักนัเอาสซวิ์ตซ ์– เหมืองเกลอืวิลลกิซก์า 

มหาวิหารวาเวล – ซาโคพาเน่ – ยอดเขากูบาวุฟค่า 
เชสโตโชวา – พระแม่มาเรียองคด์ า – ทอรนุ 

ปราสาทมลับอรค์ – วอรซ์อ...พระราชวงัลาเซยีนสกี้ 
 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-20 เมษำยน 2563 (74,900.-) 

 30 เมษำยน – 9 พฤษภำคม 2563 (69,900.-) 

 

..... รำยละเอยีดกำรเดนิทำง ..... 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ – ปรำ๊ค  (เชค) 

 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิ ชัน้ที ่ 4 ผู้โดยสำรขำออก ประตทูำงเขำ้ที ่ 4 

เคำนเ์ตอรแ์ถว G  สำยกำรบนิฟนินแ์อร ์ (AY ... FINNAIR) ....               

เจำ้หนำ้ที่เอฟวนีวิ ทวัร์ ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและกำรเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จดุนดัพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมปำ้ยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว ์เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำแจกคืนให้ท่ำน 
พร้อมได้จดัเตรียมเอกสำรใบ เข้ำ-ออ กเขียนไว้ให้เรียบร้อย  

 กฎของสำยกำรบิน......สิ่งของท่ีเป็นของมีคม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่ 100 มลิลลิติร 

หำ้มน ำตดิตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสินค้ำท่ีซื้อภำยในร้ำนปลอดภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะนั้นจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเคร่ือง*** 

ทุกทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหน ดไวใ้นบตัรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

08.55 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 142 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  11 ชัว่โมง 25 นำที) 

15.15 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

17.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปร๊ำค  โดยเท่ียวบินท่ี  AY 1223 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  50 นำที) 

18.45 น. เดินทำงถึง กรุงปรำ๊ค เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดในสำธำรณรฐัเช็ก เมื่อป ี ค.ศ. 1992 

องค์กำรยูเนสโก ได้ประกำศให้ปร๊ำคเป็นเมืองมรดกโลก  

(เวลำยโุรป ... ฤดูหนำว (พ.ย.-ม.ีค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  6 ชัว่โมง) 

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DUO  หรอืเทยีบเทำ่ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1992
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ปรำ๊ค – วำคลำว  (โปแลนด)์ 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเท่ียวชม สะพำนชำรล์ สิ่งก่อสร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลท่ี 4 กษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นท่ีรกัยิ่งของ

พสกนิกรชำวเชก เปน็สะพำนเกำ่แก่ทีม่ีควำมสวยงำมทีส่ดุในโลก สร้ำงข้ึนจำกปูนและไข่ไก่กว่ำ

ล้ำนฟอง เป็นสะพำนปูนแห่งแรกของเมือง สองข้ำงสะพำนประดบัด้วยรูปป้ันนกับุญท่ีเคำรพนับ

ถือของชำวเชค 30 องค์ รวมถึงรูปปั้นพระคริสต์ของชำวยิว  สัมผัสกบัรูปหลอ่บรอนซ์นกับญุ

จอหน์ เนโปมกุ ซึ่งเป็นท่ีนับถือ

กันมำกในหมู่ประชำชน

ชำวกรุงปรำก เท่ียวชมจตัตุรสั

เวนเทสลำส สแควร์ ท่ีอยู่หน้ำ

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ

ตกแต่งแบบบำร็อค และบริเวณ

ด้ำนหน้ำยังเป็นท่ีประดิษฐำน 

รูปหล่อของกษัตริย์เวเทสลำสผู้เป็นผู้น ำ และองค์อปุถัมภ์ศำสนำคริสต์น ำสู่ภมูิภำคนี้ รูปป้ันนี้ถือ

ว่ำเป็นรูปป้ันบรอนซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก จำกนั้น น ำท่ำนเดินเท่ียวชมย่ำน จตัรุสัสตำโรเมสเค ่

จตัุรสัท่ีตัง้อยู่ย่ำนเมอืงเก่ำ ท่ำนจะได้เห็น นำฬกิำดำรำศำสตร์ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงควำมเชื่อ

ดั้งเดิมในสมัยนั้น ท่ีเชื่อว่ำโลกนั้นเป็นศูนย์กลำงของสรรพสิ่ง ศูนย์กลำงของจกัรวำล ฉะนั้น

นำฬิกำนี้จึงแสดงกำรโคจรของพระอำทิตย์อยู่รอบโลก ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อครบรอบของทุก

ชั่วโมง รูปปั้นโครงกระดกูจะกระตุกระฆังเป็นสัญญำนบอกเวลำ ประตูหอนำฬิกำจะเปิดออก

พร้อมแสดงเหล่ำสำนศุิษย์ของพระคริสต์ 12 คนเดินออกมำเยี่ยมท่ีหน้ำตำ่ง เลือกซ้ือสินค้ำท่ี

ถูกใจจำกย่ำนเมืองเก่ำนี้และมีชื่อเสยีงของกรุงปร๊ำค อำทิเช่น เครือ่งแกว้เจยีระไน โบฮเีมยี 

ตำมอัธยำศยั 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงวำคลำว ประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองหลวงทำงวฒันธรรมแห่งแคว้น    

ไซลีเซีย เป็นเมืองแห่งสะพำน หรือบ้ำงก็เรยีกขำนกันว่ำเป็น ”เวนิสแห่งโลกตะวันออก” 

ระหว่ำงทำงชื่นชมกับบรรยำกำศชนบทท่ีเป็นแบบฉบบัของชำวเชค กำรเดินทำงก็สะดวกสบำย

มำกข้ึนแล้ว ด้วยถนน 4 ช่องทำงจรำจรตำมมำตรฐำนยุโรป 

(ระยะทำงประมำณ  325  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 45 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  PARK DIAMENT  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    วำคลำว – คำ่ยกกักนัเอำสซว์ติซ ์– ครำคฟู 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ ค่ำยกกักนัเอำสชว์ติช์ ค่ำยกักกันและค่ำยมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดำค่ำย

กักกันของนำซี ท่ีกลุ่มนำซีเยอรมันใช้เป็นท่ีท ำกำรในระหว่ำงสงครำมโลกครั้งท่ี 2 ค่ำยแห่งนี้

จดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ท่ีองค์กำรยูเนสโกได้ข้ึน

ทะเบียนไว้พิพิธภัณฑ์ค่ำยกักกันแห่งนี้  สะท้อนควำมน่ำสยดสยองและ

ควำมทำรุณโหดร้ำยของสงครำม  ซึ่งเริ่มจำกเยอรมันเข้ำยึดโปแลนด์ได้

ในปลำยปี ค.ศ. 1939 ควำมต้องกำรหำค่ำยกักกันเชลยศึกตำ่ง ๆ จนมำ

พบสถำนท่ีท่ีรฐับำลโปแลนด์ใช้เป็นสถำนท่ีคุมขังนักโทษทำงกำรเมือง จึง

ได้ดัดแปลงตำมแบบของนำซี และเริ่มต้นใช้ปี ค.ศ. 1940 เป็นต้นมำ  

(ระยะทำงประมำณ  226  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 15 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชมบริเวณภำยใน พพิธิภณัฑ์คำ่ยกักกนั     

เอำสชว์ติช ์ จดัแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริง ของชำวยิวท่ี

นำซีได้ยึดไว้, ห้องอำบน ้ำ, ห้องท่ีนำซีใช้ส ำหรับก ำจดั

เชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ชำวยิว ค่ำยกักกันเอำ

สช์วิตช์ เป็นท่ีรู้จักกันดีว่ำเป็น “โรงงำนสงัหำรมนุษยท์ี่

ใหญท่ีส่ดุในโลกของนำซ”ี หลังจำกท่ีมีกำรประกำศควำมเป็นอิสรภำพให้กับค่ำยแห่งนี้ มีเหยื่อท่ี

รอดชีวิตจำกควำมโหดร้ำยของนำซีเพียง 60,000 กว่ำคนจำกชำวยิวนบัล้ำนท่ีถูกสังเวยชีวิตท่ีนี่ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงครำคฟู หำกกล่ำวแบบโปแลนด์จะออกเสียงว่ำ “ครำคูฟ” (KRAKOW) 

แต่หำกออกเสียงในแบบอังกฤษจะออกเสียงว่ำ “ครำเคำ” (CRACOW) อดีตเคยเป็นเมืองหลวง

ของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ. 1038 – 1596 ก่อนท่ีจะเปลี่ยนมำเป็นกรุงวอร์ซอถึงปจัจุบัน และเป็น

บ้ำนเกิดองค์สมเด็จพระสันตะปำปำ จอห์น ปอล ท่ีสอง ประมุขของศำสนจักรโรมันคำทอลิก  

(ระยะทำงประมำณ  69  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำที) 

จำกนั้น  น ำท่ำนสู่บริเวณย่ำนเมืองเก่ำ ซึ่งได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี และองคก์ำรยเูนสโกได้ขึน้

ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดโลกทำงวฒันธรรม เมื่อปี ค.ศ.1978 จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมจตัุรสักลำง

เมือง อำคำรโดยรอบจตัุรสัก่อสรำ้งด้วยสถำปตัยกรรมจำกสมัยศตวรรษท่ี 14 สวยงำมด้วย

ประตูโค้งแบบ Attic ตำมกันสำดและหลังคำตกแต่งด้วย

ลวดลำยปูนป้ันงดงำมมำก จตัุรสัแห่งนี้เป็นหัวใจของกำร

ท่องเท่ียวเมืองครำคูฟ รอบ ๆ มีร้ำนค้ำขำยสินค้ำพืน้เมือง 

เช่น ร้ำนขำยดอกไม้สด ร้ำนขนมปังในรถเข็นแบบโบรำณ 

ร้ำนกำแฟท่ีอยู่รอบ ๆ แวะถ่ำยรูปกับ โบสถเ์ซนตแ์มรี ่

โบสถ์ชื่อดังของครำคูฟ สร้ำงข้ึนในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 

โดดเด่นด้วยลักษณะสถำปตัยกรรมแบบกอธิคท่ีสูงถึง 81 เมตร 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL CITY WEST  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง          ครำคฟู  (เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์ำ + มหำวหิำรวำเวล) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์ำ เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษท่ี 13 ได้ชื่อว่ำเป็น

เหมอืงเกำ่แก่ทีส่ดุในยโุรป คนงำนเหมืองได้แกะสลักฝำเกลอืท่ีติดผนังในเหมืองเป็นภำพต่ำงๆ 

กันมีท้ังอนุสำวรีย์และแท่นบูชำ ภำพแกะสลักเหลำ่นี้อำยุเก่ำแก่นับรอ้ยๆ ปี ควำมงำมของภำพ

แกะสลักท่ีเหมืองเกลือนี้มีคุณค่ำท้ังทำงด้ำนศิลปะและประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงมำก องค์กำร

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลกด้ำนวฒันธรรม  

(ระยะทำงประมำณ  14  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  15 นำที) 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำพิสูจน์ควำมอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีเกลือโดย

ธรรมชำติมำนำนกว่ำ 20 ล้ำนปีท่ีแล้ว มีกำรขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดิน

ต่ำงๆ ถึง 9 ชั้น ท่ึงกับอีกหนึ่งควำมอัศจรรย์ภำยในเหมืองเกลือท่ีมีท้ัง ห้องโถง โบสถ์เซนต์

กิงก้ำ เป็นห้องขนำดใหญ่ มีกำรประดบัตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ท่ีท ำจำกเกลือสองข้ำง สลักรูป

นูนต่ ำบนหินแร่เกลือตำมแบบผลงำนของศิลปินดัง ลีโอนำโด ดำวินชีท่ำนจะได้สัมผัสกับปติมำ

กรรมแกะสลักโดยรอบห้องโถงขนำดใหญ่อย่ำงวิจิตรตระกำรตำ น ำท่ำนลงลึกไปท่ีชั้น 3 ในใจ

กลำงของเมืองท่ีมีทะเลสำบอยู่ภำยในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้ำงและแกะสลักจำกเกลือ

ท้ังหมด รวมถึงภำพท่ีเล่ำถึงต ำนำนเจ้ำหญิงฮงักำเรยีนด้วย 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงข้ึนสู่ เนนิเขำวำเวล ตั้งอยู่ริมฝั่งแมน่้ ำวิสทูล่ำด้วยควำมสูงประมำณ 228 เมตร

เหนือระดับน้ ำทะเล เป็นท่ีตั้งของพระรำชวังหลวงและมหำวิหำรวำเวล 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมมหำวหิำรวำเวล สรำ้งระหว่ำงปี ค.ศ. 1320-1364 

บนพื้นท่ีของโบสถ์โรมันในศตวรรษท่ี 11 ซึ่ง ณ โบสถ์แห่งนี้เคยใช้เป็น

สถำนท่ีกษัตริย์โปลทุกพระองค์จะเสด็จมำท ำพิธีสวมมงกุฎ และฝังศพ

กษัตริย์และรำชินีของโปแลนด์นำนหลำยศตวรรษถงึ 100 องค์ 

นอกจำกนี้ มหำวิหำรดงักล่ำวใช้เป็นสถำนท่ีรำชำภิเษกด้วย  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL CITY WEST  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง           ครำคฟู  (ซำโคพำเน ่– ยอดเขำกบูำวฟุคำ่) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 
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จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงซำโคพำเน ่ จดัเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดในประเทศโปแลนด์ เพรำะตั้งอยู่ใน

เทือกเขำแทท-ทรำ่ (Tatra Mountain) ซึ่งมีควำมสูงระหว่ำง 750-1,000 

เมตร จำกระดบัน ้ำทะเล เป็นศูนย์กลำงของกำรแข่งขันกีฬำฤดหูนำว

หลำยชนิด อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลำงของวัฒนธรรมประเพณีต่ำง ๆ 

มำกมำยของชำวโปแลนด์อีกด้วย เมืองซำโคพำเน่มีประชำกรประมำณ 

28,000 คน แต่ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงมำท่องเท่ียวและชมควำม

งำมของเมืองนี้นบัลำ้น ๆ คน จำกนั้น น ำท่ำนข้ึน นัง่รถไฟไปยงัยอดเขำ

กบูำวฟุคำ่ หรือ Mount Giewont บนควำมสูง  1,120 เมตร ซึ่งบนนี้เอง 

ท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพขอเมืองซำโคพำเน่ท่ีถูกโอบล้อมไว้ด้วย เทือกเขำ

ทำทรำแบบพำโนรำมำ  

(ระยะทำงประมำณ  106  กิโลเมตร 

ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 45 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย มีเวลำให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองซำโคพำเน่ เมืองรสีอร์ทเพื่อสุขภำพ ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท้ัง

ในช่วงฤดหูนำวและฤดรู้อน อิสระให้ท่ำนเดินเล่นย่ำน ถนนครพูฟูกี้ (Krupowki Street) ถนนท่ี

ถือว่ำเป็นท่ีนิยมมำกท่ีสุดของเมือง โดยตลอดสองข้ำงทำงนั้น นักท่องเท่ียวจะได้พบกับเหล่ำ

อำคำรร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร รวมไปถึงกำรแสดงรื่นเริงของนักแสดง และมีเวลำให้ท่ำนได้แวะซ้ือ

ของท่ีระลึก ซึ่งมีควำมโดดเด่นไม่แพ้เมืองอื่น ๆ  

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับเมืองครำคูฟ 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  NOVOTEL CITY WEST  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง           ครำคฟู – เชสโตโชวำ...แมพ่ระองค์ด ำ – ทอรนุ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงเชสโตโชวำ ศูนย์กลำงของผู้แสวงบุญท่ีส ำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป 

คริสต์ศำสนิกชนกว่ำ 4-5 ลำ้นคนนิยมมำเยีย่มเยือนเมืองนี้ อันเนื่องมำจำกควำมศักดิส์ิทธ์ิของ

รูปพระแม่มำรี จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม อำรำมจสันำ กอรำ่ นมัสกำรและ

ขอพรจำกพระแมม่ำเรยีองคด์ ำ หรือ ท่ีรู้จักกันในนำม “แบลค็มำดอนนำ่” 

(BLACK MADONNA) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวคำทอลิก กล่ำวกันว่ำสี

ท่ีใช้วำดมำนำนกว่ำ 600 ปี ท ำให้รูปพระแม่เป็นสีด ำ ท่ีบริเวณหน้ำพระ

พักตร์มีรอยบำก อันเกิดจำกพวกต่อต้ำนศำสนำต้องกำรท ำลำยรูปและ

อำรำมแห่งนี้ อย่ำงไรก็ตำมอำรำมได้รอดพ้นจำกกำรถูกท ำลำยใน

สงครำมต่ำง ๆ อย่ำงน่ำอศัจรรย์ จนกลำงเป็นปำฏิหำริย์ท่ีศักดิส์ิทธ์ิท่ีสุด  
(ระยะทำงประมำณ  141  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำที) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงทอรนุ เมืองกำรท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ หลังจำกท่ี

องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นรำยชือ่เมอืงมรดกโลก ภำยในตัวเมืองมีอนุสำวรีย์

ทำงประวัติศำสตรอ์ันสวยงำมอยู่มำกมำย สังเกตได้จำกบ้ำนเรอืนถูก

สร้ำงข้ึนมำมำกในศตวรรษท่ี 1-15 รวมท้ังบ้ำนของนักดำรำศำสตร์ท่ีมี

ชื่อเสียง นิโคลำส โคเปอร์นิคุส เป็นตึกสูง 5 ชั้นประดบัหน้ำบำ้นด้วย

ลวดลำยงดงำมย่ำนเมืองเก่ำทอรุนถูกบันทึกลงในรำยกำร 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโปแลนด์ในปี 2007 และเนชั่นแนลจโีอกรำฟฟิคได้จัด

อันดบัให้ย่ำนตลำดเมืองเก่ำทอรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถำนท่ีท่ีสวยงำมท่ีสุดในโลกอีกด้วย  

(ระยะทำงประมำณ  312  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  MERCURE  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง    ทอรนุ – ปรำสำทมลับอรค์ – วอรซ์อ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู ่ เมอืงมลับอรค์ เพื่อน ำท่ำน เขำ้ชมปรำสำทมลับอรค์ ปรำสำทยุคกลำงสไตล์

กอธิค ซึ่งสร้ำงด้วยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นป้อมยุคกลำงท่ียิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ของยุโรป สร้ำงในศตวรรษท่ี 13 แต่เดิมเป็นวิหำรของนกัรบศำสนำคริสต์ นิกำยทูทอนิค โดยมี

อำคำรเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวันตก หลังป ีค.ศ. 1309 นิกำยดงักล่ำวเริ่มเสือ่มลง 

หลำยป้อมทำงด้ำนตะวันออกถูกโจมตีเสียหำย ท ำให้ผู้น ำนิกำยดงักล่ำว

ได้ตัดสินใจครั้งส ำคัญ ท่ีจะย้ำยท่ีพักชั่วครำวจำกเวนิสไปยังแคว้นรัสเซยี 

ซึ่งลัทธิดงักล่ำวยังมีอิทธิพลสูงอยู่ ดงันั้น เมืองมัลบอร์ค จึงได้รับคัดเลือก

ให้เป็นเมืองหลวงลัทธิดงักล่ำว เนื่องจำกท่ีตั้งอยู่ใจกลำงเขตอิทธิพล ซึ่ง

ถือว่ำเป็นจดุท่ีมีควำมปลอดภัยสูง ตัววิหำรได้ถูกต่อเติมให้เป็นปรำสำท

ในช่วง 20 ปีต่อมำ รวมพื้นท่ีท้ังสิ้น 20 เฮคเตอร์ (12,500 ไร่) ตัว

ปรำสำทถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้นท่ีปรำสำทบน ปรำสำทกลำง และ

ประสำทล่ำง ซึ่งท้ังสำมปรำสำทแยกกันโดยอิสระ มีระบบปอ้งกันตนเอง

อย่ำงสมบูรณ์ มีระบบน ้ำอสิระแยกขำดจำกกัน มีท่ีเก็บอำหำรแยกจำก

กัน สำมำรถป้องกันตนเองได้นำนหลำยปีหำกถูกปดิล้อม แต่เนื่องจำก

นิกำยดงักล่ำวได้พ่ำยแพ้อยำ่งต่อเนื่อง โดยเฉพำะในปี ค.ศ.1410 ท่ี  

กรุนวำลด์ ท ำให้มีกำรเซ็นต์สัญญำสงบศึกในเวลำตอ่มำ และถูกบังคับให้ออกจำกมัลบอร์คในปี 

ค.ศ. 1466 ตัวปรำสำทถูกทอดท้ิงแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ และเสียหำยไปตำมกำลเวลำ ได้รับกำร

บูรณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แต่ก็เสียหำยอีกจำกสงครำมโลกครั้งท่ี 2 และได้รับกำรบรูณะ

ใหม่อีกครั้งดังท่ีเรำได้เห็นกันอยู่ปจัจุบัน และด้วยควำมยิ่งใหญ่และส ำคัญทำงด้ำนศิลปะในยุค

กลำง ท ำให้ได้รับกำรคัดเลอืกใหเ้ปน็มรดกโลกจำกองคก์ำรยเูนสโก้ในป ีค.ศ. 1997 

(ระยะทำงประมำณ  155  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำที) 
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12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู ่ กรงุวอรซ์อ เมืองท่ีมีอำยุเกือบ 700 ปี แต่ก็ยังถูกจดัว่ำเป็นเมืองใหม่ส ำหรับ

ประวัติศำสตร์ของชำติโปแลนด์กรุงวอร์ซอ ได้เกิดข้ึนมำจำกเดิมท่ีเป็นป่ำมำโซเวยีน เมื่อ

สงครำมโลกครั้งท่ี 2 เริ่มข้ึนในปีค.ศ. 1939 ชำวเมืองได้ร่วมกนัปกป้องประเทศไว้อย่ำงกล้ำหำญ 

จนในท่ีสุดก็เกิดกำรจรำจลและกำรก่อควำมไม่สงบข้ึนในโปแลนด์ กำรพยำยำมต่อต้ำนควำมไม่

สงบ ถูกปรำบปรำมอย่ำงโหดร้ำยปำ่เถื่อน กองก ำลังทหำรนำซีได้เผำท ำลำยลำ้งอำคำรตำ่ง ๆ 

ในเมอืงหลวงไปถึง 96% หลังสงครำมจบสิ้น ชำวโปลได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้ำงเมืองข้ึน

มำใหม่ ด้วยควำมมุ่งมั่นและตั้งใจกับควำมเสียสละของประชำชน ท ำให้กรุงวอร์ซอกลับมำเป็น

เมืองเก่ำในประวัติศำสตร์ท่ีสวยงำมดงัเดิม 

(ระยะทำงประมำณ  312  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  4 ชั่วโมง 30 นำที) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DOUBLETREE BY HILTON  หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง    วอรซ์อ  (พระรำชวงัลำเซยีนสกี)้ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่นชมกรงุวอร์ซอ เริ่มต้นด้วยกำรไปถำ่ยรูปกับ อนสุำวรยีเ์ฟรเดอริค โชแปง รูปป้ัน

ของคีตกวีผู้มีชื่อเสียงระดบัโลก ท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่ในสวนสำธำรณะลำเซยีนกีร้อยลัปำรค์ 

จำกนั้น น ำท่ำน เขำ้ชมพระรำชวงัลำเซยีนสกี ้ พระรำชวังท่ีได้รับกำรยก

ย่องว่ำมีควำมงำมเทยีบเคยีงไดก้บัพระรำชวงัแวรซ์ำยส์แห่งฝรั่งเศส 

พระรำชวังนี้เป็นท่ีประทับของพระมหำกษัตริย์ และเป็นพระรำชวังทำง

ประวัติศำสตร์ สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 18 นอกจำกนี้ พระรำชวังแห่งนี้ยัง

เคยเป็นท่ีประทับของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อครั้ง

เสด็จประพำสกรุงวอร์ซอร์ในปี ค.ศ. 1897 จำกนั้น น ำท่ำนนั่งรถผ่ำนชม

จดุส ำคัญ ๆ ของกรุงวอร์ซอ อำทิเช่น ถนน Nowy Swiat ซึง่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุง

วอร์ซอ หลังจำกชมควำมสวยงำมของอำคำรแล้ว น ำท่ำนเข้ำสู่ถนนสำยประวัติศำสตร ์

Krakowskie Przedmiescie Street สำยเดียวกับเส้นทำงเสด็จพระรำชด ำเนิน สองข้ำงถนน

ประกอบไปด้วย โบสถเ์ซน็ตแ์อนนำ สรำ้งด้วยสถำปตัยกรรมกอธิคในช่วงศตวรรษท่ี 16 

มหำวทิยำลยัวอรซ์อ มหำวิทยำลยัท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงวอร์ซอ และนอกจำกนี้ยังเป็นท่ีตั้งของ

พระรำชวังต่ำง ๆ ตึกของรัฐบำล ร้ำนอำหำร ผบั บำร์ มีต้นไม่ร่มรื่นยืนต้นให้เห็นได้ท่ัวไป  

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย มีเวลำอิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งห้ำงสรรพสินค้ำ ZALOTE TARASY ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำใหม่ล่ำสุด

ของเมืองวอร์ซอว์ ร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมำกมำย อำทิเช่น Zara, 

Topshop, Mango, H&M  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก  โรงแรม  DOUBLETREE BY HILTON  หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง    วอรซ์อ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเชำ้  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

13.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด์  โดยเท่ียวบินท่ี AY 1144 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  1 ชัว่โมง 40 นำที) 

15.40 น. เดินทำงถึงกรุงเฮลซิงกิ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

17.30 น.       ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี AY 141 

(ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิประมำณ  9 ชัว่โมง 35 นำที) 

 

วนัทีส่บิของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ 
 

07.15 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 2  ผู้โดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ......... 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์ .... ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวนัดงักล่ำว 

- ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองท่ีเข้ำพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีกำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพัก

เมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 

- รูปภำพประกอบสถำนท่ีท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทัวร์, อำหำร, โรงแรมท่ีพัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกลำ่วล่วงหน้ำ อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์สุดวิสัยต่ำงๆ อำทิเช่น ภัย

ธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อบุัติเหตุตำ่ง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของ สำยกำรบิน 

ตลอดจนจำกเหตุกำรณ์สุดวิสยั ภัยพบิัติธรรมชำติตำ่งๆ กำรประท้วง, หยุดงำน เป็นต้น รวมท้ัง

ทรัพย์สินส่วนตัวท้ังหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถำม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณคม / คณุเมย ์/ คณุมิน้ 

 

 สกลุเงนิ  โปแลนด ์ ใชเ้งนิสกลุซวอต ี ZLOTY (PLN) 

  *** แลกเปน็เงนิสกลุ ยโูร (EURO) *** 

 ไฟฟำ้  220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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อุณหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดือน ณ เมืองตำ่งๆ ในทวปียโุรป (℃) 

เมือง ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 แมดดริค 5 7 11 14 17 21 24 19 20 13 9 6 

 บาร์เซโลน่า 13 14 16 18 22 25 17 28 26 22 17 14 

 ลิสบอน 11 12 15 17 19 23 25 24 23 19 14 11 

  ลอนดอน 5 5 7 9 12 16 18 17 15 11 7 5 

  ไคโร 14 14 16 20 26 27 27 28 19 17 16 15 

  โรม 8 9 11 14 18 22 25 25 22 18 13 9 

 เวนิส 4 4 8 13 17 21 24 23 20 15 11 5 

 ลเูซิร์น 0 3 7 12 16 20 22 21 17 11 6 2 

 เจนีวา 1 1 6 10 13 17 18 19 15 10 4 1 

 ปารีส 3 4 5 11 13 17 19 18 16 11 6 4 

 บรัสเซล 1 4 7 11 13 18 19 18 17 12 7 2  

 อมัสเตอร์ดมั 3 3 5 9 14 15 17 18 16 11 7 4 

 บูดาเปสต ์ 0 1 5 9 14 15 19 20 18 9 5 1 

 ปร๊าค -2 1 4 11 15 19 21 20 16 10 4 0 

 เวียนนา 0 1 4 10 15 18 20 20 18 10 5 2 

  แฟรงกเ์ฟิร์ต 1 3 6 10 14 18 16 18 19 9 5 2 

 มิวนิค 1 3 9 14 18 21 23 23 20 13 7 2 

  โคเปนเฮเกน้ -1 0 3 8 13 17 18 18 14 9 4 2 

 สต็อกโฮลม์ -5 -6 1 6 10 15 18 18 10 7 3 0 

 ออสโล -6 -4 1 6 12 16 18 17 11 7 2 3 

 เฮลซิงกิ -9 -8 -4 3 10 15 18 16 11 4 -1 -6 

  มอสโคว ์ -14 -12 -6 6 14 15 18 17 12 6 -2 -10 
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ถ้ำทำ่นเจอสิง่เหลำ่นี ้...... ถงึแมว้ำ่พำสปอรต์ของทำ่นยงัไมห่มดอำยกุต็ำม  

บรษิทัฯ ขอแนะน ำวำ่ควรตอ้งไปท ำพำสปอรต์ใหม่กอ่นมำท ำกำรจองทวัร ์

 

- พำสปอร์ตไมต่รงกับใบหน้ำปจัจุบันท่ีจะเดินทำง ท่ำนอำจโดนปฏิเสธกำรออก หรือเข้ำเมืองต่ำง ๆ ... 

บำงท่ำนถำมต่อวำ่ “ไม่ตรงยังไงบ้ำง” อำทิเช่น  

ไปท ำศัลยกรรมมำ จนใบหน้ำไม่เหมือนอดตีท่ีเคยไปท ำพำสปอร์ตมำก่อน 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบันผอมผิดหูผิดตำ  

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นชำย ปจัจุบันเป็นหญิงเต็มตัว ท ำจมูก ท ำตำ ท ำปำกใหม่ 

หรือ หน้ำพำสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบันเป็นชำยเต็มตัว มีหนวด มีกล้ำม 

ผ่ำตัดขำกรรไกร (ท ำฟนั / ดัดฟัน) ก็ท ำให้ใบหน้ำ รูปหน้ำเปลี่ยนจำกเดิมได้เหมือนกนั 

 

- พำสปอร์ตถอืเป็นเอกสำรทำงรำชกำรท่ีส ำคัญ เพรำะฉะนั้น ถ้ำเกิดมีกำรช ำรุดเสียหำย ผิดไปจำก

เดิมท่ีทำงรำชกำรออกมำให้ จะถือว่ำพำสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สำมำรถใช้กำรได้อีกต่อไป อำทิเช่น 

หน้ำกระดำษมีกำรฉีกขำด หรือถึงไม่ขำดก็ใช้ต่อไม่ได้ หรือช่วงรอยต่อของกำรเย็บเล่มมีกำรหลุด,             

หรือมีกำรเปียกน้ ำเปียกฝนมำ ถึงแห้งแล้วกระดำษก็จะกรอบเห่ียวไม่เหมือนเดิม 

 

- พำสปอร์ตเหลืออำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 6 เดือน .... ขำดไปแค่ 1 วันก็ไม่สำมำรถใช้เดินทำงได้แล้วค่ะ 

ไม่มีกำรต่อรองใด ๆ ท้ังสิ้น  (อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพำสปอร์ตหมดอำยุแล้ว) 

 

************************************************ 

 

วำ่ดว้ยเรือ่ง “คดคีวำม / กำรตัง้ครรภ”์ 

 

- กองตรวจคนเข้ำเมือง ไม่อนุญำติให้บุคคลท่ีมี “คดีควำม / ค ำสั่งศำล” เดินทำงออกนอกประเทศ .... 

เช่น บำงท่ำนมีไปค้ ำประกันและโดนฟ้องร้องมำ ก็ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทำง 

 

- สำยกำรบิน อำจปฏิเสธไม่ให้ท่ำนข้ึนเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่ำด้วยเรื่องของอำยุครรภ์ 

ในวันเดินทำงท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แจ้งรำยละเอียดของอำยุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิง่ทีเ่กิดขึน้เหลำ่นี ้ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถรบัผดิชอบใด ๆ ได้ทัง้สิน้ ซึ่งอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

ถอืเปน็ควำมรบัผดิชอบของแตล่ะบคุคลเอง ...... กอ่นซือ้ทวัร ์โปรดท ำควำมเขำ้ใจให้ทอ่งแทก้อ่น 
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หลกัฐำนกำรท ำวีซำ่โปแลนด ์

 

1. หนังสอืเดนิทำง(Passport)ท่ีเหลืออำยเุกนิกวำ่ 6 เดอืน  และเหลอืหนำ้วำ่งอยำ่งนอ้ย…3…หนำ้ 

2. รปูถำ่ยส-ีปัจจบุนัขนำด 35 ม.ม. ื 45 ม.ม. จ ำนวน....2…รปู  

(....รปูสี ฉำกหลงัสีขำว ...เทำ่นัน้...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูบิตัร (ในกรณเีด็กอำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปีขึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และต้องเป็นฉบับจริงเท่ำน้ัน) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรือหนงัสือจดทะเบียน

พำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชุด 

- พนกังำนบรษิัท / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหนง่ / เงินเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชดุ ถำ่ยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรยีน / นกัศกึษำ หนังสือรบัรองจำกสถำบันกำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แม่คำ้ ... พิมพ์จดหมำยรบัรองตัวเองแจ้งถึงสถำนะปจัจุบันท่ีท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเป็นต้องใช้ท้ัง 2 อย่ำงประกอบกัน***  (โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ท้ังสิ้น) 

- จดหมำยรับรองแบงค์ออกโดยธนำคำรเป็นภำษำอังกฤษ (Bank Certificate) ออกมำ ไมเ่กนิ 15 วนั 

(นบัจำกวนัทีพ่นักงำนขำยแจง้ควิยืน่วซีำ่) ส ำหรับท่ำนท่ีออกสปอนเซอร์รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร

เดินทำงให้กับครอบครัว จะต้องใช้เอกสำรแสดงสำยสัมพันธ์กันได้ (เช่น ทะเบียนบ้ำน หรือทะเบยีน

สมรส) .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ท่ำน  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน) ท่ีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 

6 หลัก (หน้ำชื่อเจ้ำของบัญชี และตัวเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อพัเดทกอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) …1… ชุด (ควร

เลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้งเตมิเงนิในบญัชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ให้แสดงวำ่มี

ฐำนะกำรเงนิเพยีงพอที่ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณีเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีรบิรูณ ์ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดนิทำงไปกบับดิำ/มำรดำ ทำ่นใดทำ่น

หนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำต

ให้บุตรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอหรือเขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผูอ้ ำนวยกำรเขตลง

ลำยมือชื่อและตรำประทับจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 

 

**หมำยเหต*ุ*    คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทกุอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร ์
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แผนทีส่ถำนทตูโปแลนด ์ 

ที่อยู่ 605-607  ชัน้ 6  อำคำรแอทธนิ ีทำวเวอร,์ ถนนวิทยุ, ลุมพนิ,ี ปทุมวัน, กรุงเทพ 

วันและเวลำท ำกำรของสถำนทูต จนัทร์ พุธ และศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 12.00 น. 

 

***หมำยเหต*ุ** 

- เวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำง

สถำนทตูโปแลนดไ์มอ่นญุำตใิหด้งึพำสปอรต์ใน

ระหวำ่งกำรยืน่ค ำรอ้ง 

- กำรสแกนลำยนิว้มือทำงสถำนทูตจะก ำหนดวนั

สแกนลำยนิว้มอืให ้ ซึง่ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลง

ได ้ ต้องมำตำมวันนัดหมำยของทำงสถำนทูต

เท่ำนั้น ซึ่งจะก ำหนดกำรล่วงหน้ำ อยำ่งน้อย 3 

อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้ง

วันเวลำให้ท่ำนอีกครั้ง) 

- เอกสำรฉบบัจริง ท่ีต้องน ำติดตัวไปในวันสแกน

ลำยนิ้วมือ  

บตัรประชำชน+สมดุเงนิฝำกธนำคำร  

 

หมำยเหต ุ 1. กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่ม   

เชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีได้ช ำระ

ไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำน

ไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำท่ีไปอ ำนวย

ควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่

ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละ

ประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด จะขอ

ถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

4. กำรพิจำรณำกำรให้วีซ่ำหรือไม่ให้ เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บรษิัทฯ เป็นแคต่วัแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ

ทำงสถำนทตูฯ เทำ่นัน้ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม และมีควำม

ประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำก

หลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง   
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อตัรำคำ่บริกำร .... แกรนดโ์ปแลนด ์ 10  วนั  (AY) 

  สงกรำนต ์  พฤษภำ 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 74,900.- 69,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพักเดี่ยว เพ่ิม   14,000.- 14,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษ ส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเท่ำกบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกัน 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนตอ่ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเปน็ 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินส ำหรับกรุ๊ปรำคำพิเศษ ชั้นทัศนำจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษนี ้... ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืได้ ไมว่ำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำกรุ๊ป (กลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ) แบบท ำกำรปรกติใช้เวลำยื่น 3-4 สัปดำห์ 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ 

4. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) กฎหมำยใน

ยุโรปไม่อนุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมท่ีพัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเชำ้ตำมท่ีระบุในรำยกำรทัวร ์

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ 

และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ รำคำโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 

เท่ำตัว อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดูแลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดแูลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงท่ีระบุในรำยกำร 

(ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตระหว่ำงกำรเดินทำงกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

และค่ำรักษำพยำบำล : กรณีเกิดอุบัติเหตุในวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไม่คุม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวั และไม่คุม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 

 

*** ลกูคำ้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะซือ้ประกนักำรเดนิทำงเพิม่ควำมคุม้ครอง *** 

ส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ช้ำของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

 (*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 16 ปี และมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

 - ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  750 บำท 

 - ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น  970 บำท 

ซื้อประกนัเพิ่ม  :  กรุณำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (กรณีต้องกำรใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลบัเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว  

(เป็นหน้ำท่ีของผู้เดินทำงท่ีต้องจดัท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระท่ีมีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำเครื่องด่ืม และค่ำอำหำรท่ี

สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. ค่ำทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 8 วนั)   =  ท่ำนละ 16 ยโูร     

8. ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 10 วนั) =  ท่ำนละ 1,000 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำทำ่นละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้ช่วง

สงกรำนต์ และปใีหม่ มดัจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง …. มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ท้ังหมด

ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

 

 

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

 

 ช ำระโดยเงินสด 

 

 ช ำระด้วยกำร โอนเงินผำ่นบญัชี

ธนำคำร  เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำ

บัญชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่ง

แฟกซ์ใบน ำฝำกมำท่ี 02-231-3399 

โปรดระบุชื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมท่ี

เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีติดต่อ 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 
 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนติบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้น

ทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 
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 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทุก ๆ กรณ)ี ดงันี.้- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วันข้ึนไป  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  10,000.- บำท 

b. ยกเลิกก่อนเดินทำง 59-20 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  20,000.- บำท 

c. ยกเลิกก่อนเดินทำง 19-13 วัน  เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ  40,000.- บำท 

d. ยกเลิกก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 12 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

2. กรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรลำ่ช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถกิน-เท่ียวและ

พักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ท่ีระบุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด 

ๆ ท้ังสิ้น เพรำะถือเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจำกทำงสำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับ

ค่ำชดเชยใด ๆ ท้ังสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรท่ีจะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร
ได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ และสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเท่ียวใน

กรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยำยำมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ

ประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำง

ต่อไปได ้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำรยกเลิกเท่ียวบิน, 

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, อุบตัิเหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำรนัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจร

ตดิขดั และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหำย หรือหลงลืมตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวอยู่

นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเท่ียวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ให้ถือวำ่ท่ำนได้
สละสิทธ์ิ และไม่สำมำรถเรียกร้องขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

*** หมำยเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (กำรแลกไมล ์ หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     

กรณุำแจ้งพนกังำนขำยกอ่นลว่งหนำ้ 35 วนั หรอืกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งท ำกำรออก        

ตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

รำคำดงักลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัร ์...... บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์.............. แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน (AY) .............วนัเดินทาง........................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ........................................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร............................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งมมด....................................คน  ผผูห้ม่่............................ท่าน   เด็กอายตต  ่ากว่า 12 ีี..........................ท่าน) 
จ านวนมอ้งพกัท่ีหชท้ั้งมมด.............................มอ้ง  ผมอ้งพกัคู่.................มอ้งพกัเด่ียว.................มอ้งพกั 3 เตียง.....................) 

 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
 

**หมายเหตุ กรตณแจง้ความีระสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือมม ู               ไม่ทานสตัว์ี ี ก            ทานมงัสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ........................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

ยืนยันราคา ผู้ใหญ่...............................เด็ก..................................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด................................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 
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เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา 


