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..... รำยละเอียดกำรเดนิทำง ..... 
 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ – วอร์ซอ 
 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ  ชัน้ที่ 4  ผูโ้ดยสำรขำออก     

ประตทูำงเขำ้ที ่ 9  เคำนเ์ตอรแ์ถว T  สำยกำรบนิอมีเิรสต ์ แอรไ์ลน ์ (EK)     

หรือติดต่อทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ Call Center โทร. 02-132-1888 .... 

เจ้ำหน้ำที่เอฟวีนวิ ทวัร์ ให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสัมภำระและเช็คอิน 
 

 กรุณำสังเกต..... ป้ำยเอฟวนีวิ ทวัร ์ณ จุดนัดพบ  

 บริษัทฯ  จดัเตรียมป้ำยชือ่ของทำ่นพรอ้มโบว์ เพื่อเปน็สัญลักษณ์ของคณะ 

 หัวหน้ำทัวร์อ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนด้ำนกำรเช็คอิน หลังจำกนั้น จะน ำมำ
แจกคืนให้ท่ำน พร้อมได้จดัเตรยีมเอกสำรใบเข้ำ-ออกเขียนไว้ให้เรียบร้อย 

 กฎของสำยกำรบิน ...... สิ่งของท่ีเป็นของมคีม และของเหลวปรมิำณทีม่ำกกวำ่  

100 มลิลลิติร หำ้มน ำติดตวัถอืขึน้เครือ่ง ยกเว้นสนิค้ำที่ซื้อภำยในร้ำนปลอด

ภำษี DUTY FREE  เท่ำนั้น 
  

***ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิเป็นท่ำอำกำศยำนสำกล ฉะน้ันจะไม่มีกำรประกำศเรียกขึ้นเครื่อง*** 

ทกุทำ่นกรณุำตรงตอ่เวลำ......ตำมเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นบัตรโดยสำรเครือ่งบนิ Boarding Pass 
 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง   วอร์ซอ 
 

01.15 น. ออกเดินทำงสู่กรุงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรต  โดยเที่ยวบินที่  EK 385 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 45 นำที) 

04.45 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 

08.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงวอร์ซอ  ประเทศโปแลนด ์ โดยเที่ยวบินที่  EK 179 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  7 ชัว่โมง 10 นำที) 

12.10 น. เดินทำงถึง กรงุวอรซ์อ เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ ที่มีอำยุเกือบ 700 ป ี

ได้รับกำรประกำศให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1980 ถกูจัดว่ำเป็นเมืองใหม่

ส ำหรับประวัติศำสตร์ของชำติโปแลนด์ เดิมที่เป็นป่ำโซเวียน 

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

(เวลำยโุรป ... ฤดรูอ้น (เม.ย.-ต.ค.)  ชำ้กวำ่ประเทศไทย  5 ชัว่โมง) 
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บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม พระรำชวงัลำเซยีนสกี้ พระรำชวังท่ีได้รับกำรยกย่องว่ำมคีวำม

งำมเทยีบเคยีงไดก้บัพระรำชวงัแวรซ์ำยส์แห่งฝรั่งเศส พระรำชวังนี้เป็นที่  

ประทบัของพระมหำกษัตริย์และเป็นพระรำชวังทำงประวัติศำสตร์ สร้ำงขึ้นใน

ศตวรรษที่ 18 และยงัเคยเป็นที่ประทับของพระบำทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เมื่อครั้งเสด็จประพำสวอร์ซอร์

ในปี ค.ศ. 1897 ชมสวนสำธำรณะลำเซยีนกีร้อยลัปำรค์ 

ถ่ำยรูปกับอนสุำวรยีเ์ฟดเดอรกิโชแปง นกัเปียนโนผู้ที่มี

ชื่อเสียงระดงัโลก จำกนั้น มีเวลำอิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ง

ห้ำงสรรพสินค้ำ ZALOTE TARASY ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสินค้ำ

ใหม่ล่ำสุดของเมืองวอร์ซอว์ ร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนม

มำกมำย อำทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   วอร์ซอ – เชสโตโชวำ – ครำคฟู 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงเชสโตโชวำ ศนูย์กลำงของผู้แสวงบุญท่ีส ำคัญแห่งหนึ่ง

ของยุโรป ครสิต์ศำสนิกชนกว่ำ 4-5 ล้ำนคนนยิมมำเยี่ยมเยือนเมืองนี้ อัน

เนื่องมำจำกควำมศักดิส์ิทธิ์ของรูปพระแม่มำรี 

(ระยะทำงประมำณ  193  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเข้ำชม อำรำมจสันำ กอรำ่ นมัสกำรและขอพรจำกพระแมม่ำเรยีองค์ด ำ 

หรือ ที่รู้จกักันในนำม “แบลค็มำดอนนำ่” (BLACK MADONNA) ซึ่งเป็นศนูย์รวม

จิตใจของชำวคำทอลิก กล่ำวกันว่ำสีที่ใช้วำดมำนำนกว่ำ 

600 ปี ท ำให้รูปพระแม่เป็นสีด ำ ที่บริเวณหน้ำพระพักตร์มี

รอยบำก อันเกิดจำกพวกต่อต้ำนศำสนำต้องกำรท ำลำย

รูปและอำรำมแห่งนี้ อย่ำงไรก็ตำมอำรำมได้รอดพ้นจำก

กำรถูกท ำลำยในสงครำมต่ำง ๆ อย่ำงน่ำอัศจรรย์ จน

กลำงเป็นปำฏิหำริย์ที่ศักดิส์ิทธิ์ที่สุด  
จำกนั้น น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมอืงครำคฟู บ้ำนเกิดองค์สมเด็จพระสันตะปำปำ จอห์น ปอล 

ที่สอง ประมุขของศำสนจกัรโรมันคำทอลกิ เมืองนี้หำกกล่ำวแบบโปแลนด์จะ

ออกเสียงว่ำ “ครำคูฟ” (KRAKOW) แต่หำกออกเสยีงในแบบอังกฤษจะออกเสียง

ว่ำ “ครำเคำ” (CRACOW) โดยเมืองครำคูฟในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

โปแลนด์ในช่วง ค.ศ. 1038 – 1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมำเป็นกรุงวอร์ซอถึงปจัจุบนั 
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(ระยะทำงประมำณ  141  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  2 ชั่วโมง 15 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดนิทำง   ครำคฟู  (เหมอืงเกลอื + วิหำรวำเวล) 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์ำ เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 

ได้ชื่อว่ำเป็นเหมอืงเกำ่แกท่ีสุ่ดในยโุรป คนงำนเหมืองได้แกะสลักฝำเกลอืที่ติด

ผนังในเหมืองเป็นภำพต่ำงๆ กันมีทั้งอนุสำวรีย์และแท่น

บชูำ ภำพแกะสลักเหล่ำนีอ้ำยุเก่ำแก่นับร้อยๆ ปี ควำมงำม

ของภำพแกะสลกัที่เหมืองเกลือนี้มีคุณคำ่ทั้งทำงด้ำนศิลปะ

และประวัติศำสตร์เป็นอย่ำงมำก องค์กำรยูเนสโกไดข้ึน้

ทะเบยีนใหเ้ปน็มรดกโลกด้ำนวัฒนธรรม พิสจูน์ควำม

อัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี

เกลือโดยธรรมชำติมำนำนกว่ำ 20 ล้ำนปีที่แล้ว มีกำรขุด

ลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่ำงๆ ถึง 9 

ชั้น ท่ำนจะได้ทึ่งกับอีกหนึ่งควำมอัศจรรย์ภำยในเหมือง

เกลือที่มีทั้ง ห้องโถง โบสถ์เซนต์กิงก้ำ เป็นห้องขนำดใหญ่ 

มีกำรประดบัตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ท ำจำกเกลือสอง

ข้ำง สลกัรูปนูนต่ ำบนหินแร่เกลือตำมแบบผลงำนของ

ศิลปินดัง ลีโอนำโด ดำวินชีท่ำนจะได้สัมผัสกับปติมำกรรม

แกะสลักโดยรอบห้องโถงขนำดใหญ่อย่ำงวิจิตรตระกำรตำ 

น ำท่ำนลงลึกไปที่ชั้น 3 ในใจกลำงของเมืองที่มีทะเลสำบ

อยู่ภำยในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้ำงและแกะสลัก

จำกเกลือทั้งหมด รวมถึงภำพที่เล่ำถึงต ำนำนเจ้ำหญิงฮงักำเรยีนด้วย 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงขึ้นสู่ เนนิเขำวำเวล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ำวิสทูล่ำด้วยควำมสูง

ประมำณ 228 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล เป็นที่ต้ังของพระรำชวังหลวงและมหำ

วิหำร วำเวล จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม มหำวหิำรวำเวล 

สร้ำงระหว่ำงปี ค.ศ. 1320-1364 บนพื้นท่ีของโบสถ์โรมัน

ในศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้เคยใช้เป็นสถำนที่กษัตริย์โปล 

ทุกพระองค์จะเสด็จมำท ำพิธีสวมมงกฎุและฝังศพกษัตริย์ 

และรำชินีของโปแลนด์นำนหลำยศตวรรษถึง 100 องค์ 

นอกจำกนีว้ิหำรดงักล่ำวใช้เป็นสถำนที่รำชำภิเษกด้วย  



 

 

โปแลนด ์(EK)  -5- 

www.avenue.co.th 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID: @avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666 , Fax : 02-231-3399, LIND ID: @avenuetour 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินเล่น ย่ำนเมอืงเกำ่ ซึ่งได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงด ี และองค์กำร

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบยีนใหเ้ปน็มรดโลกทำงวฒันธรรม เมื่อป ี ค.ศ.1978 ชมจัตุรสั

กลำงเมือง (MARKET SQUARE) อำคำรโดยรอบจัตุรัสก่อสร้ำงด้วยสถำปตัยกรรม

จำกสมัยศตวรรษที่ 14 สวยงำมด้วยประตูโค้งแบบ Attic ตำมกันสำดและหลังคำ

ตกแต่งด้วยลวดลำยปูนปั้นงดงำมมำก จตัุรัสแห่งนี้เป็นหัวใจของกำรท่องเที่ยว

เมือง ครำเคำ รอบๆบริเวณ มีร้ำนค้ำขำยสินค้ำพื้นเมือง เช่น ร้ำนขำยดอกไม้สด 

ร้ำนขนมปังในรถเข็นแบบโบรำณ ร้ำนกำแฟที่อยู่รอบๆ ตรงกลำงจตุรัสเป็น 

(Cloth Hall) ที่รวมร้ำนค้ำขำยสินค้ำสำรพัดชนิด น ำท่ำน

ชม โบสถเ์ซนต์แมรี ่ (CHURCH OF ST.MARY) โบสถ์ชื่อดัง

ของครำคูฟ สร้ำงขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด้วย

ลักษณะสถำปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงถึง 81 เมตรภำยใน

โบสถ์มีแท่นบูชำรำว 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชำที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก รังสรรคข์ึ้นโดยศิลปินชำวนูเรมเบิร์ก ลวดลำย

แกะสลักเป็นต ำนำนที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล ชิน้ไม้ของแท่นบูชำแกะสลักเป็น

ภำพวำระสุดท้ำยของ Virgin Mary แวดล้อมด้วยเหล่ำสำวก ชมและเลือกซื้อ

สินค้ำท้องถิ่น ของที่ระลึกต่ำง ๆ มำกมำยจำกร้ำนค้ำหลำยสิบร้ำนที่มีอยู่ในตลำด

โบรำณกลำงจัตุรสั 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทียบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง   ครำคฟู – คำ่ยกกักนั – วำคลำว 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ คำ่ยกกักนัเอำสชว์ติช์ ค่ำยกักกนัและค่ำยมรณะที่ใหญ่ที่สุดใน

บรรดำค่ำยกักกันของนำซี ที่กลุ่มนำซีเยอรมันใช้เป็นที่ท ำกำรในระหว่ำง

สงครำมโลกครั้งที่ 2 ค่ำยแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลก

ในประเทศโปแลนด์ที่องค์กำรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้

พิพิธภัณฑ์ค่ำยกกักันแห่งนี้ สะท้อนควำมน่ำสยดสยองและ

ควำมทำรุณโหดร้ำยของสงครำม ซึ่งเริ่มจำกเยอรมันเข้ำ

ยึดโปแลนด์ได้ในปลำยปี ค.ศ. 1939 ควำมต้องกำรหำค่ำย

กักกันเชลยศึกต่ำง ๆ จนมำพบสถำนที่ที่รัฐบำลโปแลนด์

ใชเ้ป็นสถำนที่คุมขังนกัโทษทำงกำรเมือง จึงได้ดัดแปลงตำมแบบของนำซี และ

เริ่มต้นใช้ป ีค.ศ. 1940 เป็นต้นมำ  

(ระยะทำงประมำณ  64  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  1 ชั่วโมง 30 นำท)ี 
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จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชมบริเวณภำยใน พพิธิภณัฑค์ำ่ยกกักนัเอำสชว์ติช์ จดัแสดงสิ่งของ

เครื่องใช้ของจริง ของชำวยิวที่นำซีได้ยึดไว้, ห้องอำบน ้ำ, ห้องท่ีนำซใีช้ส ำหรับ

ก ำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ชำวยิว ค่ำยกกักันเอำ

สช์วิตช์ เป็นที่รู้จกักันดวี่ำเป็น “โรงงำนสงัหำรมนษุย์ที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลกของนำซี” หลังจำกที่มีกำรประกำศควำม

เป็นอิสรภำพใหก้ับค่ำยแห่งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจำกควำม

โหดร้ำยของนำซีเพียง 60,000 กว่ำคนจำกชำวยิวนับล้ำน

ที่ถูกสังเวยชีวิตท่ีนี ่

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัต  ตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงวำคลำว เป็นเมืองหลวงทำงวฒันธรรมแห่งแคว้นไซลีเซีย 

เป็นเมืองแห่งสะพำน หรือบ้ำงก็เรยีกขำนกันว่ำเป็น ”เวนิสแห่งโลกตะวันออก” 

ระหว่ำงทำงชื่นชมกับบรรยำกำศชนบทท่ีเป็นแบบฉบับของชำวเชค กำรเดินทำง

ก็สะดวกสบำยมำกขึ้นแลว้ ด้วยถนน 4 ช่องทำงจรำจรตำมมำตรฐำนยุโรป 

(ระยะทำงประมำณ  217  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  3 ชั่วโมง 35 นำท)ี 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  NOVOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   วำคลำว – วอรซ์อ  
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น  น ำท่ำนชมเมืองวำคลำวอนังดงำม มีแม่น้ ำโอ๊ดดร้ำไหลผ่ำน เดินท่องไปในเขต

เมืองเก่ำ ที่ได้รบักำรอนรุักษ์ไว้อย่ำงดยีิ่ง จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนชม มหำวหิำร

เซน็ตจ์อหน์ อันยิ่งใหญ่ ตกแต่งด้วยศิลปสไตล์โกธิค และนับเป็นศำสนสถำน

ศกัดิ์สิทธิ์ประจ ำเมืองวำคลำว ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับศำลำกลำงเมืองหลังเก่ำอัน

งดงำม จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำชม อำคำรรอ้ยปใีนวรอซวำฟ (Centenial Hall-

Center) จดุอ้ำงอิงในประวัติศำสตร์สถำปตัยกรรมคอนกรีตเสริมเหลก็ สร้ำงขึ้น

ในคริสต์ศกัรำช 1911-1913 โดยสถำปนิกมักซ์ แบร์ก เพื่อ

เป็นอำคำรนันทนำกำรอเนกประสงค์ ตั้งอยู่ในเขต

นิทรรศกำร เป็นอำคำรสมมำตร มีสี่ปีก มีที่ว่ำงตรงกลำง

อันกว้ำงใหญ่ที่สำมำรถจุคนได้ 6,000 คน โดมสูง 23 

เมตร มียอดแบบแลนเทิร์น (lantern) ท ำด้วยเหล็กและ

กระจก อำคำรรอ้ยปีนี้เป็นงำนบกุเบิกของวิศวกรรมและ

สถำปัตยกรรมโมเดิร์น ซึ่งแสดงถึงกำรแลกเปลี่ยนอิทธิพลต่ำง ๆ ที่ส ำคัญในต้น

คริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้กลำยเป็นกุญแจอ้ำงอิงส ำหรับพัฒนำกำรโครงสร้ำง

คอนกรีตเสริมเหลก็ในยุคต่อมำ  
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12.00 น.. รับประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ  ภัตตำคำร 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมอืงวอรซ์อ อดีตเมื่อสงครำมโลกครั้งท่ี 2 เริ่มขึ้นในปี 1939 

ชำวเมืองได้ร่วมกันปกป้องประเทศแต่ในที่สุดก็เกิดกำรจลำจล และกำรก่อควำม

ไม่สงบขึ้น กำรพยำยำมต่อต้ำนควำมไม่สงบถกูปรำบปรำมอย่ำงโหดร้ำยป่ำ

เถื่อน กองทพัทหำรนำซีได้เผำท ำลำยล้ำงอำคำรตำ่งๆ ในเมอืงหลวงไปกว่ำ 96 

เปอร์เซ็น หลังสงครำมเสร็จสิ้นชำวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้ำง

เมืองขึ้นมำใหม่ด้วยควำมตั้งใจและควำมเสียสละ ท ำให้วอร์ซอร์ในวันนีก้ลับมำ

เป็นเมืองเก่ำในประวัติศำสตร์ที่สวยงำม 

(ระยะทำงประมำณ  345  กิโลเมตร ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ  6 ชั่วโมง) 

18.30 น. รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ  ภัตตำคำร 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  โรงแรม  RADISSON BLU  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

วนัทีเ่จด็ของกำรเดนิทำง   วอร์ซอ – กรงุเทพฯ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนเข้ำสู่ ยำ่นเมอืงเกำ่ (OLD TOWN) ของกรุงวอซอร์ ย่ำนนี้ได้ถูกสรำ้งขึ้น

ในรำวปลำยศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบรูณ์ภำยหลังสงครำมโลก

ครั้งท่ี 2 ได้สิ้นสุดลง เป็นชุมชนชำวเมืองเก่ำ เป็นที่ต้ังบ้ำนเรือน โบสถ์พระรำชวัง

หลังเก่ำที่สวยงำมด้วยศิลปะและสถำปัตยกรรมยอดเย่ียมแห่งยุคสมัย ย่ำนเมือง

เก่ำเป็นสถำนที่ส ำคัญในประวัติศำสตร์ของประเทศ ระหว่ำงสงครำมโลกครั้งที่ 2 

ปจัจุบันย่ำนชุมชนเก่ำแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอ ได้รับกำร

ยกย่องจำกองค์กำรยเูนสโกใหข้ึน้บญัชใีหเ้ปน็มรดกโลก

ด้ำนวัฒนธรรม ผ่ำนชมอนุสำวรีย์ของนิโคลัส โคเปอร์

นิคัส นักดำรำศำสตร์เอกชำวโปแลนด์เจ้ำของทฤษฎีว่ำ

ด้วยดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำงของระบบสุริยะจักรวำล 

โดยมีโลกและดำวเครำะห์ต่ำง ๆ โคจรรอบดวงอำทิตย์ 

แวะถ่ำยรปูกับ สุสำนทหำรนิรนำม เป็นสุสำนทหำรของโปแลนด์ท่ีเสียชีวิตใน

สงครำมโลกครั้งแรก สิ่งที่นักท่องเท่ียวให้ควำมสนใจกันมำกคือ กำรเปลี่ยน

ทหำรยำมตอนบ่ำยของทุกวัน  

11.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

15.00 น. ออกเดินทำงสูเ่มอืงดไูบ  ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์  โดยเที่ยวบินที่  EK 180 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง 35 นำที) 

22.45 น. เดินทำงถึงกรุงดไูบ  เพื่อเปลี่ยนเท่ียวบิน 
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วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ 
 

02.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  EK 384 

 (ใชร้ะยะเวลำในกำรบนิโดยประมำณ  6 ชัว่โมง) 

12.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 2 ผู้โดยสำรขำเข้ำ โดยสวสัดิภำพ. 

 

****  END  OF  TOUR  **** 

 

 

 

*** หมำยเหต ุ:- *** 

- ร้ำนช้อปปิ้งในยุโรปปิดท ำกำรทุกวันอำทิตย์ ต้องขออภัยหำกรำยกำรตรงวันดงักล่ำว 

- รูปภำพประกอบสถำนที่ท่องเท่ียวนี้ ใช้เพื่อกำรโฆษณำเท่ำนั้น 

- รำยกำรทวัร์, อำหำร, โรงแรมที่พัก, เวลำในกำรเดินทำง อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำม

ควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ โดยมิต้องบอกกล่ำวลว่งหน้ำ อันเนื่องมำจำก

เหตกุำรณ์สุดวิสัยต่ำง ๆ อำทิเช่น ภัยธรรมชำติ, กำรหยุดงำน, ประท้วง, กำรล่ำช้ำ

ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตตุ่ำง ๆ บนท้องถนน 

- บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรล่ำช้ำหรอืยกเลิกของ 

สำยกำรบิน ตลอดจนจำกเหตกุำรณ์สุดวิสัย ภัยพบิตัิธรรมชำติต่ำง ๆ กำรประท้วง, 

หยุดงำน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้ำในระหว่ำงกำรเดินทำง 

 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิต่อสอบถำม   :   คณุคม  โทร. 02-261-6666 

 

 

สกลุเงนิ  โปแลนด ์ ใชเ้งนิสกลุซวอต ี ZLOTY (PLN) 

  *** แลกเปน็เงนิสกลุ ยโูร (EURO) *** 

ไฟฟำ้  220 โวลต ์ปลัก๊ 2 ขำกลม  
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อณุหภมูโิดยเฉลีย่ในแตล่ะเดอืน ณ เมอืงตำ่งๆ 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 

 ลูเซิร์น 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 

 เวยีนนา 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 

 สตอ็กโฮลม์ -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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หลักฐำนกำรท ำวซี่ำโปแลนด ์

 

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

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

(....รปูส ีฉำกหลงัสขีำว ...เทำ่นั้น...)   ไ ไม่เกิน 6 เดือน 

3. ส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร /   

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ / ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำใบหยำ่ / 

ส ำเนำสตูิบตัร (ในกรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปขีึน้ไป) อยำ่งละ....2...ชุด    
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

(จดหมำยรบัรองกำรท ำงำน เปน็ภำษำองักฤษ และตอ้งเปน็ฉบบัจริงเท่ำนั้น) 

(กรณุำระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช้ือ่สถำนทตู) 

- ประกอบธรุกจิสว่นตวั ถำ่ยส ำเนำหนังสือจดทะเบียนกำรค้ำ (คัดมำไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื

หนังสือจดทะเบยีนพำณิชย์ (ต้องลงตรำประทับของบริษัทด้วย) อย่ำงละ…1….ชดุ 

- พนกังำนบรษิทั / ขำ้รำชกำร  ให้หน่วยงำนออกหนังสือรับรองสถำนะกำรท ำงำน  

(ระบวุนัเขำ้ท ำงำน / ต ำแหน่ง / เงนิเดอืน / ระยะเวลำทีจ่ะเดนิทำง ออกมำไมเ่กนิ 1 เดือน) 

- เกษยีณอำย…ุ1… ชุด ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร 

- นกัเรียน / นกัศกึษำ หนงัสือรับรองจำกสถำบนักำรศึกษำ (ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

- ท ำอำชพีอสิระ, แมค่ำ้ ... พิมพ์จดหมำยรับรองตวัเองแจ้งถึงสถำนะปัจจุบันที่ท ำ รำยได้ 

5. หลกัฐำนดำ้นกำรเงนิ ***จ ำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่ำงประกอบกัน***  (โดยไม่มขี้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น) 

- จดหมำยรับรองแบงค์ออกโดยธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ (Bank Certificate) ออกมำ 

ไมเ่กนิ 15 วนั (นบัจำกวนัทีพ่นกังำนขำยแจง้ควิยืน่วซีำ่) ส ำหรับท่ำนที่ออกสปอนเซอร์

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับครอบครัว จะต้องใช้เอกสำรแสดงสำยสัมพันธ์

กันได ้(เช่น ทะเบียนบ้ำน หรือทะเบียนสมรส) .... ฉบับจริงคนละ 1 ฉบบัต่อ 1 ท่ำน  

- ถ่ำยส ำเนำสมุดเงินฝำกออมทรัพย์ (ไม่รับบญัชีกระแสรำยวัน) ที่มียอดเงินคงเหลือใน

บญัชีไม่ควรต่ ำกว่ำ 6 หลกั (หน้ำชื่อเจ้ำของบญัชี และตวัเลขย้อนหลัง 6 เดือน (อพัเดท

กอ่นยืน่วซีำ่ 7 วนั) …1… ชุด (ควรเลอืกบญัชทีีม่กีำรเขำ้ออกเงนิอยำ่งสม่ ำเสมอ ไมต่อ้ง

เตมิเงินในบัญชใีหถ้งึ 6 หลกั เพือ่ใหแ้สดงวำ่มฐีำนะกำรเงนิเพยีงพอทีค่รอบคลมุกบั

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง)  

6. กรณเีดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 18 ปบีริบรูณ ์ ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มบดิำ/มำรดำ หรอืเดินทำงไปกบับดิำ/

มำรดำ ทำ่นใดทำ่นหนึ่ง จะต้องท ำจดหมำยยินยอม โดยท่ีบิดำ/มำรดำ และบุตรจะต้องไปยื่น

เรื่องแสดงควำมจ ำนงในกำรอนุญำตให้บตุรเดินทำงไปกับอีกท่ำนหนึ่งได้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือ

เขต โดยมีนำยอ ำเภอ หรือผู้อ ำนวยกำรเขตลงลำยมือชื่อและตรำประทบัจำกทำงรำชกำรอย่ำง

ถูกต้อง อย่ำงละ…1 ชุด…. 
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**หมำยเหต*ุ*    คำ่บรกิำรแปลเอกสำรทุกอยำ่งไมร่วมอยูใ่นรำคำทวัร์ 

 

โปรดทรำบกำรพิจำรณำวซีำ่กลุม่เชงเกน้แบบใหม่  

ผูเ้ดนิทำงทวัรเ์สน้ทำงยโุรปทกุประเทศ จะตอ้งแสดงตน ณ สถำนฑตูนัน้ๆ เพือ่สแกนลำยนิว้มอื  

โดยขอ้ก ำหนดดังกลำ่วมผีลบังคบัใช้ตัง้แตว่นัที ่14 พฤศจกิำยน 2556 เป็นตน้ไป 

 

แผนทีส่ถำนทตูโปแลนด์  

ที่อยู่  อำคำรว่องวำนิช ชั้น 25 ถนนพระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ  

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

***หมำยเหต*ุ** 

- ระยะเวลำกำรพิจำรณำวีซ่ำกรุ๊ป 30 วัน ทำงสถำนทูตไมอ่นญุำตใิห้ดึงพำสปอรต์ออกมำ

ใช้งำนไดใ้นระหวำ่งกำรพจิำรณำเอกสำร พำสปอรต์จะไดร้ับคนือกีครัง้หลงัออกวซีำ่แลว้ 

- กำรนัดสแกนลำยนิ้วมือ ทำงสถำนทูตจะก ำหนดวนัสแกนลำยนิว้มอืให ้  ไมส่ำมำรถ

เปลีย่นแปลงได ้ตอ้งมำตำมวนันัดหมำยของทำงสถำนทูตเทำ่นั้น 

- กำรนัดแสกนลำยนิ้วมือทีส่ถำนทตู จะประมำณล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำร

เดินทำง (ทำงฝ่ำยขำยจะแจ้งวันนัดสแกนลำยนิ้วมือก่อนลว่งหน้ำ 3 อำทิตย์) 

- เอกสำรฉบบัจริงท่ีต้องน ำติดตวัไปในวนัสแกนลำยนิ้วมือ ... บตัรประชำชน+สมุดเงินฝำก 
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*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อม จึงเรยีนทุกท่ำนเรื่องเอกสำรในกำร

ยื่นวีซ่ำต้องเรียบร้อย ถ้ำหำกไม่เรยีบร้อย มิฉะนั้นทำงสถำนทูตเยอรมันจะปฏิเสธในกำรรับ

เอกสำรของท่ำน เพรำะทำงบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์เข้ำไปสถำนทูตเยอรมันได้ และถ้ำกำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอม หรือผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเท่ียว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง*** 

 

 

หมำยเหต ุ  

1. กำรบิดเบอืนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมิให้เดินทำงเข้ำประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืน

ค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ

ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

2. หำกสถำนทูตมีกำรสุม่เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมรว่มมือในกำร

เชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่ง

เจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 

3. กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ง

สถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดลุพนิิจของทำงสถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำใน

แต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือ

ทั้งหมด จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดย

ทั้งหมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เปน็แคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แต่ในกำร

พิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทำงสถำนทูตฯ เทำ่นัน้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่

สะดวกแก่ท่ำนได้ ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

 

 

*** กำรพิจำรณำกำรใหว้ซี่ำหรือไม่ให ้เป็นดลุยพินิจของสถำนทูตเท่ำนั้น บริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทน

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ….. ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำร

พร้อม และมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยงัประเทศตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำ

อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรอืผิดวตัถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว 

ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง … *** 
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อัตรำคำ่บรกิำร .... โปแลนด ์ 8  วนั  (EK) 
  

  มนีำคม เม.ย.-ม.ิย. 

 ผู้ใหญ่พักห้องคู่  (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ท่ำนละ 49,900.- 54,900.- บำท 

 ผู้ใหญ่พักห้องพกัเดี่ยว เพิ่ม 12,000.- 12,000.- บำท 
 

*** ไมม่รีำคำพเิศษส ำหรบัเดก็อำยตุ่ ำกวำ่ 12 ป ีรำคำเดก็จะเทำ่กบัรำคำผูใ้หญ ่*** 
 

***หมำยเหต*ุ**   ถ้ำมำด้วยกันทั้งหมด 3 ท่ำน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง 

หำกต้องกำรนอนแยกห้องเป็น 2 ท่ำน 1 ห้อง และ 1 ท่ำน 1 ห้อง .... ท่ำนจะต้องเสียค่ำห้องพักเดี่ยวเพ่ิม 

 

 

หมำยเหต ุ อตัรำคำ่บริกำรข้ำงตน้คดิจำกรำคำตัว๋กรุป๊รำคำพเิศษ ... ซึง่เงือ่นไขของทำง

สำยกำรบนิระบไุวว้ำ่ ตั๋วกรุป๊รำคำพเิศษนี ้ ถำ้ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้        

ไมส่ำมำรถน ำมำแกไ้ข, เปลีย่นชือ่ หรอืเรยีกเงนิคนืไดไ้ม่วำ่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้. 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทศันำจรไป-กลับพร้อมคณะ (รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี) 

2. ค่ำธรรมเนียมยื่นวีซ่ำโปแลนด์  (แบบกรุ๊ป) 

 (ทำงสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมให้ท่ำน....ไม่ว่ำท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม) 

3. ค่ำอำหำร, ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทวัร์ 

4. ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ) 

กฎหมำยในยุโรปไมอ่นุญำตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

5. ค่ำโรงแรมที่พัก (ระดบั 3-4 ดำว) พร้อมอำหำรเช้ำตำมที่ระบใุนรำยกำรทวัร์ 

หมำยเหต ุ  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบ

ที่มีอุณหภูมิต่ ำ และหำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ 

รำคำโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่ำตวั อันเป็นผลที่ท ำให้ต้องมีกำรปรบัเปลี่ยนย้ำยเมือง 

โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 

6.  ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ำใบใหญ่ท่ำนละ 1 ใบ น้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋ำใบเล็กอยู่ในควำมดแูลของท่ำนเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

7. ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวก ตำมจ ำนวนวันเดินทำงที่

ระบใุนรำยกำร (ไม่รวมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์) 

8. ค่ำประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตใุนระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่ำนละ 

1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) และค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตัิเหตุใน

วงเงินไม่เกินท่ำนละ 200,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุและคำ่รกัษำพยำบำล เฉพำะกรณีทีไ่ดร้บัอบุัตเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำง 

ไมคุ่ม้ครองถงึกำรสญูเสยีทรพัยส์ินสว่นตวั และไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตวัของผูเ้ดนิทำง 
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ลูกค้ำทำ่นใดมคีวำมประสงค์จะซื้อประกนักำรเดินทำงเพิ่มควำมคุม้ครอง 

ส ำหรับครอบคลมุเรือ่งรกัษำพยำบำล / กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ / กระเปำ๋เดนิทำง 

- ระยะเวลำเดินทำง 7-8 วนั  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 750 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 970 บำท 

- ระยะเวลำเดินทำง 11-14 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น 1250 บำท 

(*** แผนประกันภัยนี้ส ำหรับผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 ป ีและมีอำยุไม่เกิน 75 ปี ***) 

ซื้อประกันเพิม่  :  กรณุำติดต่อ .... คุณแหม่ม / คณุเอ๋    โทร. 02-108-8666 

 

 อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วไมร่วม 

1. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี) 

2. ค่ำท ำหนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต), ค่ำท ำใบอนุญำติกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ

คนต่ำงด้ำว  (เป็นหน้ำที่ของผู้เดินทำงที่ต้องจัดท ำเอง) 

3. ค่ำระวำงสัมภำระที่มีน้ ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม / ท่ำน 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนอืจำกรำยกำรที่ระบ ุเช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, คำ่เครื่องด่ืม 

และค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล, ค่ำอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

5. ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นอนัเกิดจำกกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน และกำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง 

6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนต้องดแูลกระเป๋ำ และทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  

7. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถยโุรป (คนละ 2 ยโูร x 6 วนั)   =  ทำ่นละ 12 ยโูร     

8. คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรค์นไทย   (คนละ 100 บำท x 8 วนั) =  ทำ่นละ 800 บำท  

 

 เงือ่นไขกำรช ำระคำ่บรกิำร 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงนิ คำ่มดัจ ำท่ำนละ 20,000.- บำท (*** ยกเวน้

ช่วงสงกรำนต ์ และปใีหม ่ มัดจ ำทำ่นละ 30,000.- บำท ***)  ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง 

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ..... ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอ

เก็บค่ำทวัร์ทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 3 อำทิตย์ก่อนกำรเดินทำง 

- ช ำระด้วยกำรโอนเงนิผำ่นบญัชธีนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั ..... บญัชอีอมทรพัย์ 

ธ. กรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 

ธ. กรงุไทย สำขำ  อำคำรซลิลคิเฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 

ธ. กสกิรไทย สำขำ  สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 

ธ. ไทยพำณชิย ์ สำขำ  อโศกทำวเวอร ์ เลขที ่ 234-2-012317 

เมื่อได้ท ำกำรโอนเงินเข้ำบญัชีของบริษัทแล้ว ..... กรุณำส่งแฟกซใ์บน ำฝำกมำที่ 02-231-3399  

โปรดระบชุื่อผู้ติดต่อ  โปรแกรมที่เดินทำง  และชื่อของเจ้ำหน้ำที่ท่ีติดต่อ 

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจำ่ยในนำมบรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

- ช ำระโดยเงินสด 
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บรษิทัฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงินผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บัญชธีนำคำรสว่นบคุคล 
ทั้งนีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเปน็ส ำคญั 

 

หมำยเหต ุ ทำ่นทีต่อ้งกำรใบเสรจ็ในนำมนิตบิคุคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบ

ล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 เงือ่นไขกำรยกเลกิกำรเดนิทำง (ในทกุ ๆ กรณ)ี ดังนี้.- 

a. ยกเลิกก่อนเดินทำง 60 วนัขึ้นไป  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 เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

 

 หมำยเหต ุ  

1. บริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น 

2. กรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัยจำกกำรล่ำช้ำ (ดีเลย์) ของทำงสำยกำรบิน ท ำให้ไม่สำมำรถ

กิน-เท่ียวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตำมโปรแกรมทัวร์ที่ระบ ุ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในกำรที่จะไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น เพรำะถือเป็นเหตสุุดวิสัยท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจำกทำง

สำยกำรบิน และทำงบริษัทฯ ไม่ได้รับค่ำชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจำกทำงสำยกำรบิน 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรที่จะเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอตัรำ

ค่ำบริกำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหนำ้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลง

รำยกำรท่องเที่ยวในกรณีทีม่ีเหตจุ ำเปน็สุดวิสัย  โดยจะพยำยำมใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกับท่ำน  

4. หำกระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง (Immigration) ของประเทศ

ไทย หรอืประเทศปลำยทำง ปฏิเสธกำรเข้ำ หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำม    

ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตซุึ่งอยู่นอกเหนืออ ำนำจและควำม

รับผิดชอบของบริษทัฯ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

5. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ เช่น กำร

ยกเลิกเท่ียวบิน, กำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชำต,ิ กำรจลำจล, กำร

นัดหยุดงำน, ปญัหำกำรจรำจรติดขดั และทรพัย์สินส่วนตวัสูญหำย หรอืหลงลืมตำม

สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรควบคุมของบริษัทฯ 

6. ในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวนี้ หำกท่ำนไม่ใช้บริกำรใด ๆ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน 
ให้ถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ และไม่สำมำรถเรียกรอ้งขอเงินคืนค่ำบริกำรได้ 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำและเงื่อนไขต่ำงๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

รำคำดังกลำ่วขำ้งตน้ .... สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ 

อตัรำแลกเปลีย่น, คำ่น้ ำมนั และคำ่ภำษตีำ่ง ๆ ของสำยกำรบนิ  ฯลฯ 
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ใบจองทวัรก์บั  บรษิทั เอฟวีนวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ากดั 
 

รายการทวัร์................. โปแลนด์ 8 วนั (EK) ................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
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