
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

SuperB Poland 
โปแลนด ์8 วนั 5 คืน 

  
 

 
 

 
โดยสายการบินระดบั 5 ดาว กาต้ารแ์อรเ์วยส์ 

   
 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงงดงำมและดนิแดนทำงประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำ ประเทศโปแลนด ์ น ำท่ำน
เดนิทำงสู่เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 



วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศดว้ย ตัง้อยูร่มิแม่น ้ำวสิทลูำ มอีำยุเกอืบ 
  700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีือ่เสยีงใน เรือ่งวฒันธรรมยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก 
  โดดเด่นในเรือ่งสถำปตัยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน 
คราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปจัจุบนั และเป็น

หนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 และเก่าแก่ทีสุ่ดในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางทีนิ่ยมของ
นกัท่องเทีย่ว และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึง่ถอืเป็น
แห่งแรกของโปแลนด์ 

 เชสโตโชว่า  หรอืเชเนสโตโคว่ำ อกีเมอืงหนึง่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมอืงส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เคย
ตกอยู่ใต้การยดึครองของกองก าลงัฝา่ยเยอรมนั  

วรอ็ตสวฟั เมอืงมคีวำมหลำกหลำยและเปีย่มล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัิศำสตร์ในเมอืงน้ี เป็นดงัสะพำนเชือ่ม
ระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเข้ำด้วยกนั เป็นแบบเมอืงทีท่นัสมยัของเมอืงใหญ่ ทีม่พีื้ นฐำนทำง
ประวตัิศำสตร ์ชวีติทีเ่ต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศกึษำ 

พอซนาน   หนึง่ในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของโปแลนด์ มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรค้ำทีส่ ำคญัของ
 ทวปียุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที ่15-17 เมืองพอซนันถือว่ำเป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ 
 อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และได้ชือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อ
 จำกเมอืงหลวงอย่ำงวอรซ์อร ์ 

 

ก าหนดการเดินทาง  29 ก.ย.-6 ต.ค.61 /  
    13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 ต.ค.-3 พ.ย.61 /  
    3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61 
 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 
17.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาตาร์

แอรเ์วยส์  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR835 
23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 

 ชัว่โมง) 
** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเครื่อง กรณุาเชค็เท่ียวบิน
และเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 
 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อ-คราคฟู 
01.45 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR263 
05.45 น.  เดินทางถึงกรงุวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ 
  เรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง กรงุวอรซ์อ นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงั
  เป็นเมอืง ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศดว้ย ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำวสิทลูำ มอีำยุเกอืบ 700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีื่อเสยีงใน
  เรื่องวฒันธรรมยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื่องสถำปตัยกรรมและ 
  ประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน หลงัจำกทีโ่ปแลนดเ์ปลีย่นระบบกำรปกครองจำกระบอบสงัคมนิยมมำ
  เป็นระบบเศรษฐกจิเสร ีส่งผลใหช้ำวโปลมชีวีติควำมเป็นอยู่พฒันำในทำงทีด่ขี ึน้เป็นล ำดบั แมว้่ำบ้ำนเมอืงจะ
  เคยไดร้บัควำมเสยีหำยมำกมำยจำกสงครำมโลกครัง้ที ่2 แต่ชำวโปลสำมำรถฟ้ืนฟูบ้ำนเมอืงจนเป็นดงัเดมิ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


  ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอรซ์อเป็นเมอืงศนูยก์ลางอุตสาหกรรมหนกั เช่น  
  เหลก็กลา้, รถยนต์, เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษา มสีถาบนัการศกึษา
  มากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อเป็นทีรู่จ้กัของนานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชื่อตามกรุงวอรซ์อ  น าชม 
  พระราชวงัลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวงัทีส่รา้งแบบสไตลบ์ารอ็ค หรอืบางครัง้เรยีกว่า วงัน ้า หรอื
  ว่าพระราชวงับนเกาะ ตัง้อยู่ในสวนลาเซยีนกี ้สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดของกรุงวอรซ์อบนเน้ือทีก่ว่า 76 ไร่ใจ
  กลางเมอืง พระราชวงัไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูราดว้ยรปูป ัน้ภาพวาดต่างๆ บนผนงั และพืน้ตกแต่งดว้ย
  กระเบื้องสฟ้ีาซึง่มคีวามงดงามอย่างยิง่ และชมอนุเสาวรยีข์องเฟเดอรกิโชแปง นกัดนตรผีูม้ชีื่อเสยีงระดบั
  โลก  แลว้น าท่าน ถ่ายรปูกบัภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอนัเก่าแก่นบัยอ้นหลงัไปใน
  ศตวรรษที ่14 และยงัเป็นทีพ่ านกัของท่านประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัโปแลนดแ์ต่ถูกท าลายลงในช่วง 
  สงครามโลกครัง้ที ่2 ในช่วงทีก่องก าลงัของนาซเีขา้มายดึครอง ปจัจุบนัไดท้ าการปรบัปรุงเป็นพพิธิภณัฑ ์
  แห่งชาตขิองกรุงวอรซ์อและทีแ่ห่งน้ีเองยงัเคยเป็นทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  
  (รชักาลที ่5) เมื่อครัง้เสรจ็จากการประพาสกรุงวอรซ์อ ในปี ค.ศ.1897  
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคราคฟูหรือเมืองคราเคา Krakow อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-

1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปจัจุบนั และเป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่
ทีสุ่ดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนกัท่องเที่ยว และในปี ค.ศ.1978 คราคฟูไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึง่ถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปจัจุบนั
คราคฟูเป็นทีย่อมรบัในฐานะเมอืงศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและเป็นเมอืงชัน้น าทีม่แีบบแผนของ
สถาบนัการศกึษาโปแลนด ์วฒันธรรมและชวีติศลิปะ และยงัเป็นหน่ึงเมอืงศนูยก์ลางส าคญัด้านธุรกจิของ
โปแลนด ์มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดซึง่เหน็ไดจ้ากอาคารบ้านเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปตัยกรรมทุกยุคทุก
สมยัตัง้แต่โรมาเนก ์ โกธคิ  เรอแนสซองส ์ บารอ็ค  รอ็คโคโค จนถงึนีโอคลาสสคิและอารต์นูโว (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม  คราคฟู-ออสวิซิม-คราคฟู 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนขึน้เขำ วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่มกีำรสรำ้งขึน้

ใหม่ในแบบเรอแนสซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนที ่1 หลงัจำกพระรำชวงัเดมิทีเ่ป็นแบบโกธคิไดถู้กไฟไหมไ้ปในปี 
ค.ศ.1499 และถูกไฟไหมอ้กีครัง้ในช่วงศตวรรษที ่16 จงึมกีำรสรำ้งใหม่ในแบบบำรอ็ค ถ่ายรปูกบัป้อม
ปราการบารบ์ากนั Krakow Barbacan สรำ้งขึน้เพือ่ป้องกนัรกัษำเมอืง แนวก ำแพงเมอืงเดมิเป็นทีช่ื่นชอบ
ของศลิปินทีจ่ะมำแสดงผลงำนและชมประตูเขำ้เมอืงฟลอเรนเกท ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่13 และน ำ
ท่ำนชมภายนอกของโบสถเ์ซ้นต์แมรี ่โบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงครำคฟู แท่นบูชำท ำดว้ยไมแ้กะสลกัและ
ชมอำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของกำรคำ้สมยันัน้ จวบจนปจัจุบนัอำคำรน้ียงัคงใชเ้ป็นสถำนที่
รบัรองเชือ้พระวงศแ์ละเหล่ำอำคนัตุกะของเมอืง และใหท้่ำนไดม้โีอกำสเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจำกทีน่ี่ และน ำ
ท่ำนแวะเลอืกซือ้สนิคำ้จำก Galeria Krakowska สมัผสัชวีติควำมเป็นอยู่หรอื Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ใน
เมอืงครำคฟู (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ผ่ำนชมควำมงำมและ
เงยีบสงบของย่ำนชนบทแห่งโปแลนด ์น ำท่ำนเขำ้ชม ค่ายกกักนัออสวิทซ ์ปจัจุบนัอยู่ภำยใต้กำรดแูลของ
รฐับำลโปแลนด ์ค่ำยแห่งน้ีเริม่จำกเยอรมนัต้องกำรเขำ้ยดึโปแลนด ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C


ควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลกครัง้ที ่2 ทีช่ำวนำซนี ำเอำนกัโทษชำวยวิขึน้รถไฟสู่เมอืงเอำทช์วติซท์ีใ่ชเ้ป็น
ค่ำยกกักนัและใชเ้ป็นทีป่ระหำรดว้ยแก๊สพษิรมควนักว่ำ 1.5 ลำ้นคน  น ำท่ำนชมกำรแสดงภำพถ่ำยต่ำงๆ 
ของค่ำยกกักนั รวมทัง้ของจรงิทีม่กีำรเกบ็รกัษำไวภ้ำยในตกึต่ำงๆ ถงึ 20 อำคำรและของใชข้องเชลยชำวยวิ
ทีถู่กหลอกใหม้ำอยู่ทีน่ี่ อำท ิกระเป๋ำเดนิทำง  รองเทำ้  แปรงสฟีนั  หว ีและเสน้ผมทีว่่ำกนัว่ำมนี ้ำหนกัรวม
กว่ำ 7 ตนัและชมหอ้งอำบน ้ำ หอ้งทีพ่วกนำซใีชส้ ำหรบัก ำจดัเชลยโดยใช้แก๊สพษิสงัหำรหมู่ พรอ้มชม
ภำพยนตรส์ ัน้ทีถ่่ำยท ำโดยทหำรรสัเซยีเมื่อครัง้เขำ้ยดึค่ำยน้ีคนืจำกเยอรมนั ว่ำกนัว่ำ ณ สถำนทีน้ี่มผีูเ้สยีชวีติ
กว่ำ1.5 ลำ้นคนโดยเกอืบทัง้หมดเป็นชำวยวิ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัเมืองคราคฟู (ใชเ้วลำ
เดนิทงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่  คราคฟู-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-เชสโตโชว่า 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซก์า Wieliczka Royal Salt Mine เหมอืงแห่งน้ีถูกคน้พบใยช่วง
ศตวรรษที ่13 มเีรื่องเล่าเป็นต านานว่า เหมอืงเกลอืน้ีเป็นสนิสอดของเจา้หญงิฮงักาเรยีน ชื่อ Kinga ทีม่าเขา้
พธิสีมรสกบั Boleslaw the Shy เมื่อ 700 ปีก่อน เหมอืงเกลอืแห่งน้ีไดช้ื่อว่าเป็นเหมอืงเก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 
คนงานเหมอืงไดแ้กะสลกัฝาเกลอืทีต่ดิผนงัในเหมอืงเป็นภาพต่างๆ กนัมทีัง้อนุเสาวรยีแ์ละแท่นบูชา ภาพ
แกะสลกัเหล่ำน้ีอำยุเก่ำแก่นบัรอ้ยๆปี ควำมงำมของภำพแกะสลกัทีเ่หมอืงเกลอืน้ีมคุีณค่ำทัง้ทำงดำ้นศลิปะ
และประวตัศิำสตรเ์ป็นอย่ำงมำก องคก์ำรยเูนสโกไ้ดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกดำ้นวฒันธรรม  น ำท่ำน
พสิจูน์ควำมอศัจรรยข์องเหมอืงเกลอืใต้ดนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และมเีกลอืโดยธรรมชำตมิำนำนกว่ำ 20 ลำ้นปีที่
แลว้ มกีำรขุดลกึลงไปถงึ 327 เมตร แบ่งออกเป็นชัน้ใต้ดนิต่ำงๆ ถงึ 9 ชัน้ ท่ำนจะไดท้ึง่กบัอกีหน่ึงควำม
อศัจรรยภ์ำยในเหมอืงเกลอืทีม่ที ัง้ หอ้งโถง โบสถ์เซน้ต์กงิกำ้ เป็นหอ้งขนำดใหญ่ มกีำรประดบัตกแต่งดว้ยแช
นเดอเลยีทีท่ ำจำกเกลอื สองขำ้งสลกัรปูนูนต ่ำบนหนิแร่เกลอืตำมแบบผลงำนของศลิปินดงั ลโีอนำโด ดำวนิช ี
ท่ำนจะไดส้มัผสักบัปตมิำกรรมแกะสลกัโดยรอบหอ้งโถงขนำดใหญ่อย่ำงวจิิตรตระกำรตำ  สมควรแก่เวลำ 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อกีเมอืงหน่ึงทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใต้
ของประเทศโปแลนดบ์นฝ ัง่แม่น ้ำวำรต์ำ เป็นชุมทางรถไฟ มอุีตสาหกรรมสิง่ทอ กระดาษ เหลก็กลา้ เหลก็ 
ผลติภณัฑอ์าหาร เมอืงน้ีมพีพิธิภณัฑห์ลายแห่ง นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์
เป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่ในศตวรรษที ่10 ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 เคยตกอยู่ใต้การยดึครองของกองก าลงัฝา่ย
เยอรมนั และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางของผูแ้สวงบุญทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนถ่ำยรปูจำกภำยนอกวหิำรและเขำ้ชม วิหารจสันาโกรา Jasna Gora Church เป็นวหิำรที่

ประดษิฐำนรปูนักบุญมาดอนน่าสีด า หรือ Black Madonna ซึง่คนทัว่โลกที่นบัถอืศำสนำครสิต์รูจ้กักนั
เป็นอย่ำงดดีว้ยปำฏหิำรยิท์ีเ่ล่ำต่อกนัมำ ตวัโบสถ์สรำ้งในช่วงศตวรรษที ่14 โดยกำรบรจิำคที่ดนิจำกท่ำนดุ๊
กแห่งโอปอล พรอ้มทัง้ไดม้อบรปูทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่ำ Black Madonna ซึง่ในขณะทีม่อบให ้ภำพนี้กม็อีำยุ
หลำยรอ้ยปีแลว้เช่นกนั จำกกำรพสิจูน์ทำงวทิยำศำสตร ์พบว่ำเป็นรปูในยุคไบเซนไทม์ และตวัวหิำรไดร้บักำร
ต่อเตมิหลำยครัง้ในหลำยศตวรรษต่อมำ วหิำรจสันำโกรำ ไม่ใช่เป็นเฉพำะสถำนทีส่ ำคญัทำงศำสนำทีสุ่ดของ
ชำวโปลแต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของกำรต่อสูเ้พื่อเอกรำชอกีดว้ย ทีน่ี่ยงัเป็นศนูยร์วมจติใจของชำวคำทอลคิ 
ดงันัน้ในปีหน่ึงๆ จะมนีกับุญหลำยลำ้นคนจำกทัว่โลกมำแสวงบุญ ณ วหิำรแห่งน้ี              

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 



 

วนัทีห้่า  เชสโตโชว่า-วรอ็ตสวฟั 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองวรอ็ตสวฟั Wroclaw เมอืงมคีวำมหลำกหลำยและเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของ
ประวตัิศำสตร์ในเมอืงน้ี เป็นดงัสะพำนเชื่อมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเข้ำด้วยกนั เป็นแบบ
เมอืงที่ทนัสมยัของเมอืงใหญ่ ที่มพีื้นฐำนทำงประวตัศิำสตร์ ชวีติที่เต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศกึษำ (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนผ่ำนชมอดตีเมอืงหลวงแห่งแควน้ซลิเิซยี ทีเ่คยถูกครอบครองโดยรำชวงศต่์ำงๆ ก่อนถูกควบรวมกบั

โปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมำชำวโปลจำกฝ ัง่ตะวนัออกหลัง่ไหลเขำ้มำอยู่ทีว่รอท-ซวฟัเป็นจ่ำนวนมำก และ
ไดน้ ำวฒันธรรมหลำยอย่ำงมำเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกจิตกต่่ำแรงงำนไดไ้ปรวมกนัสไตรคท์ี่ 
เมอืงกดำนคซ ์น ำโดย เลค วำเวนซำ ต่อมำวรอ็ตสวฟัถูกตัง้เป็นเมอืงศนูยก์ลำงกำรต่อต้ำนพรรคคอมมวินิสต์ 
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรปูกบัออสตรอฟ ทมูสก ีOstrow Tumski หรอืเกำะมหำวหิำร เป็นฉำกหลงั สรำ้งโดยบชิอ็ป
คนแรกแควน้ซลิเิซยี ในสไตลก์อธคิ โดยสรำ้งก่อนกำรสรำ้งพระรำชวงั จงึไดก้ลำยเป็นศนูยก์ลำงทำงศำสนำ
จนถงึปจัจุบนั  น ำท่ำนชมควำมงำมของเมอืงเก่ำที่เรยีกได้ว่ำ Colorful city เมอืงที่มอีำคำรหลำกสสีนั 
โดดเด่นสวยงำม เป็นเมอืงเรยีกได้ว่ำมชีวีติชวีำแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และได้รบักำรจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 
8 เมอืงที่มสีสีนัมำกที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัอำคำรหลำกสสีนัใน
จตุัรสัเมอืงเก่ำ, ศำลำว่ำกำร (City Hall) และโบสถ์ประจ ำเมอืง ผ่ำนชมมหาวิทยาลยัวรอ็ตสวฟั 
(University of Wroclaw) มหำวทิยำลยัเก่ำแก่ที่มีชื่อเสยีงประจ ำเมอืง ซึ่งบุคคลำกรชัน้น ำของโลก ที่
ได้รบัรำงวลัโนเบลถึง 10 คนด้วยกนัในช่วง 100 ปีที่ผ่ำนมำได้เคยศึกษำอยู่ที่น่ี ในยุคศตวรรษที่ 18 
มหำวทิยำลยัแห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นสถำนพยำบำล, โกดงั, และที่คุมขงัเชลย ในช่วงสมยัยุคสงครำมกบั
รสัเซยี พร้อมให้ท่ำนเลอืกซื้อสนิค้ำจำกย่ำนเมอืงเก่ำแห่งน้ี และเพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นชม
เมือง อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลานดัหมายน ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห่ก  วรอ็ตสวฟั-พอซนาน-วอรซ์อ 

เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมอืงทีเ่ก่ำแก่
 ที่สุดของโปแลนด์ มคีวำมเจริญรุ่งเรอืงสูงสุดในฐำนะเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำที่ส ำคญัของทวปียุโรปในช่วง
 ครสิต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเน่ืองจำกสงครำมเกรตนอรเ์ทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็น
 ของปรสัเซยีในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหน่ึงของรฐัแกรนด์ดชัชอีอฟวอรซ์อในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จำกนัน้
 เปลีย่นเป็นของปรสัเซยีและกลบัมำเป็นของโปแลนดอ์กีครัง้ในปี ค.ศ. 1918 ตวัเมอืงตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้ำวอรต์ำ 
 เมอืงพอซนันถือว่ำเป็นศูนย์กลำงส ำคญัทำงด้ำนกำรคำ้ อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และได้ชื่อว่ำเป็นเมอืงที่มี
 ควำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจำกเมอืงหลวงอย่ำงวอร์ซอร์ นอกจำกน้ียงัถูกใช้
 เป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่ชจ้ดักำรแข่งขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย  น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงพอซนนั โดยเริม่จำก จตุัรสัใจกลำงเมอืงเก่ำ (Old Town Square) จตุรสัเมอืงเก่ำที่ดี

 ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจุดศนูยร์วมของเหล่ำสถำนทีส่ ำคญัๆทำงประวตัศิำสตรข์องเมอืงพอซนนั ไม่ว่ำจะ
 เป็นกลุ่มอำคำรหลำกสสีนัจำกศตวรรษที ่16 ปรำสำท ป้อมปรำกำร และ ศำลำกลำงจงัหวดั  ซึง่อยู่ในบรเิวณ
 ศนูย์กลำงของเมอืงเก่ำ ถูกสรำ้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธคิ และถูกใช้งำนมำจนถึงปี 1939 ปจัจุบัน

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1


 กลำยเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรป์ระจ ำเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนอย่ำงไม่ขำดสำย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูป
 กบั แกรนด์เธยีเตอร์ โรงละครโอเปร่ำทีไ่ด้รบักำรออกแบบสไตล์นีโอคลำสสคิโดยสถำปนิกชำวเยอรมนั ชื่อ 
 MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้ำนครัง้แรกในปี 1910 น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั ปรำสำทอมิพเีรยีล อกีหน่ึงปรำสำทที่
 มชีื่อเสยีงของเมอืงพอซนำน โดยปรำสำทถูกสร้ำงขึน้ในปี 1905 ในสไตลนี์โอโรมำเนสก ์ปจัจุบนัปรำสำทถูก
 ใช้เป็นห้องฉำยภำพยนตร์  หอศิลป์  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอร์ซอ (ใช้เวลำเดินทำง
 ประมำณ 4.30 ชัว่โมง)  นครหลวงของโปแลนด ์  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่จด็  วอรซ์อ 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกน ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัวลิาเนาหรอืวลิา เนาสกี ้ Wilanow Palace เป็นพระราชวงั
 ทีต่ัง้อยู่ในอ าเภอวลิาเนา ในกรุงวอรซ์อ ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอ็ค และพระราชวงัแห่งน้ี
 รอดพน้จากสงครามโลกครัง้ที ่2 มาไดแ้ละไดท้ าหน้าทีเ่ตอืนความทรงจ าของวฒันธรรมใหก้บัชาวโปแลนด ์
 และยงัเป็นอนุสาวรยีท์ีส่ าคญัทีสุ่ดของโปแลนด์ ทีน่ี่เป็นทัง้พระราชวงัและพพิธิภณัฑท์ีก่่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.
 1805 เป็นทีเ่กบ็รวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดกของชาต ิน ำท่ำนชมกรุงวอรซ์อ 
 นอกจำกเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทำงศำสนำครสิต์ทีส่ ำคญัอกีแห่งหน่ึงของโลก  
 ชมย่ำนจตุัรสัเมอืงเก่ำ ซึง่ถอืว่ำเป็นจตุัรสัทีง่ดงำมทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์มอีำยุยอ้นไปในศตวรรษที ่14 
 อำคำรส่วนใหญ่เกดิจำกกำรสรำ้งอำคำรของพ่อคำ้ทีร่ ่ำรวยในช่วงศตวรรษที ่17 ท ำให้ ดำ้นหน้ำของอำคำร
 ถูกตกแต่งอย่ำงวจิติรและตกแต่งตำมควำมชอบของเจำ้ของมทีัง้แบบโกธคิ  เรอแนส ซองส ์ บำรอ็คและ
 แบบนีโอคลำสสคิ จากนัน้น าท่านชมเมอืงวอรซ์อ ผ่านชมถนนทีส่วยงามทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในกรุง
 วอรซ์อ Nowy Swiat Street และถนนสายประวตัศิาสตร ์Krakowskie Przedmiescic Street สายเดยีวกบั
 เสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนิน สองขา้งทางประกอบไปดว้ยโบสถ์เซน้ต์แอนนา  มหาวทิยาลยัวอรซ์อ 
 มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีสุ่ดกรุงวอรซ์อ และนอกจากน้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของพระราชวงัต่างๆ  น าชมโบสถ์ เซ้นต์
 จอห์น ครสิตจกัรคาทอลกิในเมอืงเก่าของกรุงวอรซ์อ โบสถ์นี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวหิารในกรุงวอรซ์อ ที่
 ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกท้างดา้นวฒันธรรม น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำซึง่เตม็
 ไปดว้ยสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องโปแลนด์ ชมย่ำนชุมชนชำวเมอืงเก่ำซึง่ประกอบไปดว้ยปรำสำท
 แบบโกธคิและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิซ์กิซิมนัด ์ย่านประวตัศิาสตรท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงและมคีวามโดดเด่น
 มากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด ์ชมจตุัรสัปราสาท Castle Square ซึง่ลอ้มรอบดว้ยอาคารประสาท
 ต่างๆ  รปูร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ราเหน็กนัในปจัจุบนัเกดิขึน้หลงัจากทุบก าแพงเมอืงในศตวรรษที ่19 ตรง
 กลางเป็นอนุเสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิมนัด์ที ่3 ทีท่รงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคฟูมาสู่กรุงวอรซ์อ ถ่ำยรปูกบั ป้อม
 ปรำกำรวอรซ์อ ด่ำนปรำกำรรปูครึง่วงกลมหรอืป้อมปรำกำรแห่งประวตัศิำสตรท์ีค่ร ัง้หน่ึงเคยลอ้มรอบกรุง
 วอรซ์อเอำไว ้โดยตวัป้อมน้ีตัง้ตระหง่ำนอยู่ระหว่ำงย่ำนเมอืงเก่ำและเมอืงใหม่ และเดนิเล่นชมอำคำร โบสถ์
 โฮลีค่รอส และโบสถ์คำรม์ไิลท ์และใหท้่ำนเดนิเล่นชมย่ำนตลำดเก่ำ ย่ำนท่องเทีย่วทีม่คีวำมส ำคญัทำง
 ประวตัศิำสตรแ์ละมคีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ด โดยอำคำรส่วนใหญ่ถูกสรำ้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13 ทีย่่ำนตลำดเก่ำน้ี
 จะมจีตุัรสัทีม่รีปูป ัน้นำงเงอืกถอืโล่หก์บัดำบ ซึง่ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำเดมิมนีำงเงอืก 2 ตวั เป็นพีน้่องกนัว่ำย
 น ้ำเล่น ตวัหน่ึงว่ำยไปทีเ่ดนมำรก์ส่วนอกีตวัว่ำยมำทีโ่ปแลนดแ์ลว้โดนชำวประมงจบัได ้และถูกน ำมำแสดง
 โชวจ์นมชีำยคนหน่ึงมำช่วยไว ้นำงเงอืกต้องกำรตอบแทนบุญคุณจงึสญัญำว่ำจะออกมำช่วยปกป้องเมอืงให้
 ปลอดภยั รปูป ัน้นำงเงอืกน้ีจงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย ใหท่้ำนเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิค้ำ
 ต่ำงๆ จำกย่ำนน้ี  (เพ่ือความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซ้ือของฝากหรอืของท่ีระลึกพ้ืนเมือง 
 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)    

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_Museum_in_Wilan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral


14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุวอรซ์อ 

18.05 น.  ออกเดินทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR260 
  

วนัทีห่ก   โดฮา-กรงุเทพฯ 
00.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
01.55 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR980 
12.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเครื่อง กรณุาเชค็เท่ียวบิน
และเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไมส่ามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  29 ก.ย.-6 ต.ค.61 /  
    13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 ต.ค.-3 พ.ย.61 /  
    3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61 

 

SuperB Poland 8 D/QR 
โปแลนด ์8 วนั 5 คืน / QR 

 29 ก.ย.-6 ต.ค./13-20 ต.ค. / 20-
27 ต.ค. / 27 ต.ค.-3 พ.ย.61 

3-10 พ.ย.61 1-8 ธ.ค.61 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 42,900 41,300 43,900 
พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 6,900 5,900 5,900 
      

**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกด์ท้องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  

(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 30 ท่าน ไมมี่ราคาเดก็ และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 



 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไมส่ามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไมส่ามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิกำต้ำร์แอรเ์วยส์ เสน้ทำง กรุงเทพฯ-โดฮำ-วอรซ์อ-โดฮำ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครองเพยีง 500,000 บำท ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 19 
เม.ย.2561 

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซ่ีำเชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนดัหมำยและงำนวซ่ีำ ท่ำนละ 2,900 บำท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มค่ำ

ทวัรก่์อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำทปิพนกังำนขบัรถ,ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่และค่ำทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท (ซึง่จะ

จดัเกบ็พรอ้มค่ำทวัรก่์อนออกเดนิทำง) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกต้องกำรกำรบรกิำรยก

กระเป่ำจะต้องช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, กำรปรบัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรอืกำรปรบัค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำ 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสุขภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 



การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 60 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  



 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูโปแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มกีารท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ/เด่ียว 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซ่ีำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวก หรอือื่นๆ ทีบ่ดบงัหน้ำตำ, 

หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อำยส์ ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนที่มกีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซ่ีำ เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไม่เกนิ 1 
เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซ่ีำ พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บ้ำน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำ   หำกไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใชส้ ำเนำสมุดบญัชเีงนิฝำกออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชื่อเจำ้ของบญัช ีของธนำคำรใดๆ ถ่ำยส ำเนำ ทุกหน้ำ และปรบัสมุด

อพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะท ำได ้หรอืไม่เกนิ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซ่ีำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำ
แรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปจัจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซ่ีำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยื่นขอวซ่ีำ ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยให้บุคคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝำ่ยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะต้องท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึกำรขอจดหมำยรบัรองทำงกำรเงนิ
จำกธนำคำรและระบุรบัรองค่ำใชจ่้ำยใหอ้กีฝำ่ยหน่ึงดดยระบุชื่อลงไปในจดหมำยดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 



- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝำ่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 



 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
 

 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 



 อีเมลล ์(ถา้มีกรุณาใส่รายละเอียด)............................................. โทรศพัทมื์อถือ 

........................................  

 

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน   สถานศกกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน   สถาบนัศกกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศกกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศกกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศกกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศกกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ..............................  ถกงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ...................................................................................... 



9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 
 

 

 

 


