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SuperB Poland 

โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน 

  

 

 
 

 
โดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตา้รแ์อรเ์วยส์ 

   
 บริษัทฯ น าท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวตัิศาสตร์และ

ศาสนา ประเทศโปแลนด์  น าท่านเดินทางสูเ่มืองต่างๆ ที่งดงามดังนี ้
 

วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศด้วย ตั้งอยูร่ิมแม่น้ าวิสทลูา มีอายุเกอืบ   700 ป ีมีความเก่าแก่และมี
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ชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของตะวันออกกบัตะวนัตก  

 โดดเด่นในเรื่องสถาปตัยกรรมและประวตัิศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน 

คราคฟู อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมา

เป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจบุัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 และ

เก่าแกท่ี่สุดในโปแลนด์และเป็นจดุหมายปลายทางที่นิยมของนักทอ่งเที่ยว 

และไดร้ับการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์

 เชสโตโชวา่  หรือเชเนสโตโคว่า อกีเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

โปแลนด ์เมืองส าคัญทางประวัติศาสตร ์เคยตกอยู่ใตก้ารยึดครองของกอง

ก าลังฝ่ายเยอรมัน  

วร็อตสวัฟ เมืองมีความหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ใน

เมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้า

ด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา 

พอซนาน  หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะ

เป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญของ ทวีปยุโรปในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-

17 เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางส าคัญทางด้านการค้า  อุตสาหกรรม 

การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ 

เป็นอันดับ 2 ต่อ จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์  

 

ก าหนดการเดนิทาง  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. นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิกาตารแ์อรเ์วยส์  เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  เทีย่วบนิที่ 

QR835 

23.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

(โดฮาเวลาชา้กวา่ประเทศไทย 4  ชัว่โมง) 

** ชว่งเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย ทา่นทีเ่ดนิทางมา

ตอ่เครือ่ง กรณุาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่นน่อนอกีครัง้** 

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


SuperB Poland8D5N/QR, Sep-Dec2018     3 

 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อ-คราคฟู 

01.45 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุวอรซ์อ โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  

เทีย่วบนิที ่QR263 

05.45 น.  เดนิทางถงึกรงุวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์ หลงัผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ   เรียบร้อยแล้ว  จากนัน้น าท่านเดินทางเข้า

สู่ตัวเมือง กรงุวอรซ์อ นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยัง  เป็นเมือง

 ใหญ่ท่ีสุดของประเทศด้วย ตั้งอยูร่ิมแม่น้ าวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่

และมชีื่อเสียงใน  เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของตะวันออกกบั

ตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปตัยกรรมและ   ประวตัิศาสตร์และศาสนาอัน

ยาวนาน หลังจากที่โปแลนด์เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมา 

 เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชาวโปลมชีวีิตความเป็นอยู่พัฒนาในทางที่ดีขึ้น

เป็นล าดับ แม้วา่บ้านเมืองจะ  เคยได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามโลก

ครั้งที่ 2 แต่ชาวโปลสามารถฟื้นฟูบ้านเมืองจนเป็นดังเดิม   ได้รับการประกาศให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอร์ซอเป็นเมอืงศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนกั เช่น  

  เหล็กกล้า, รถยนต,์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ังเป็นศูนยก์ลาง

ด้านการศกึษา มีสถาบันการศกึษา  มากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อเป็นที่รู้จกัของ

นานาชาติจากสนธิสัญญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอ  น าชม  

 พระราชวงัลาเซยีนกี ้Lazienki Palace พระราชวังที่สร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือ

บางครั้งเรยีกว่า วังน้ า หรือ  ว่าพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยู่ในสวนลาเซยีนกี้ 

สวนสาธารณะที่ใหญ่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอบนเนื้อที่กว่า 76 ไร่ใจ  กลางเมือง 

พระราชวังไดร้ับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั้นภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพื้น

ตกแต่งด้วย  กระเบ้ืองสีฟ้าซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่ง และชมอนุเสาวรีย์ของเฟเด

อริกโชแปง นักดนตรผีู้มีชื่อเสียงระดบั   โลก  แล้วน าท่าน ถา่ยรปูกบั

ภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอันเก่าแก่นับย้อนหลังไปใน 

 ศตวรรษที ่14 และยังเป็นที่พ านักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์

แต่ถกูท าลายลงในชว่ง   สงครามโลกครั้งที ่2 ในช่วงทีก่องก าลังของนาซี

เข้ามายึดครอง ปัจจุบันได้ท าการปรับปรุงเปน็พิพิธภัณฑ์   แห่งชาตขิอง

กรุงวอรซ์อและที่แห่งนี้เองยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  

  (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอรซ์อ ในป ีค.ศ.1897  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงคราคฟูหรอืเมอืงคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของ

โปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอรซ์อดัง

ปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองและเก่าแกท่ี่สุดใน

โปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางที่นยิมของนักท่องเท่ียว และในปี ค.ศ.

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
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1978 คราคูฟไดร้ับการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก้ให้เป็นเมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรม ซึง่ถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์ปัจจุบันคราคฟูเป็นที่

ยอมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวฒันธรรมและเป็นเมืองชั้นน าท่ีมีแบบ

แผนของสถาบันการศกึษาโปแลนด ์วฒันธรรมและชีวิตศลิปะ และยังเป็น

หนึ่งเมืองศูนย์กลางส าคัญด้านธุรกิจของโปแลนด์ มีอารยธรรมรุ่งเรอืงมาก

ที่สุดซึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทกุยุคทกุ

สมัยตั้งแต่โรมาเนก ์ โกธิค  เรอแนสซองส์  บาร็อค  ร็อคโคโค จนถึงนีโอ

คลาสสิคและอาร์ตนูโว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  คราคฟู-ออสวซิมิ-คราคฟู 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 น าท่านขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal 

Castle ซึ่งมกีารสร้างขึน้ใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริย์ซกิมุนที่ 1 

หลังจากพระราชวังเดมิที่เป็นแบบโกธิคได้ถกูไฟไหม้ไปในปี ค.ศ.1499 

และถูกไฟไหม้อกีครั้งในช่วงศตวรรษที ่16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบ

บาร็อค ถา่ยรปูกบัปอ้มปราการบารบ์ากนั Krakow Barbacan สร้างขึ้นเพ่ือ

ป้องกันรกัษาเมือง แนวก าแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินทีจ่ะมา

แสดงผลงานและชมประตูเขา้เมืองฟลอเรนเกท ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที ่13 และน าท่านชมภายนอกของโบสถเ์ซน้ตแ์มรี่ โบสถท์ี่มี

ชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบชูาท าดว้ยไม้แกะสลกัและชมอาคารการค้า

ผ้าในอดีตและถือเป็นจุดหลักของการค้าสมยันั้น จวบจนปัจจุบันอาคารนี้

ยังคงใช้เป็นสถานที่รบัรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมอืง และให้

ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของทีร่ะลกึจากที่นี ่และน าท่านแวะเลือกซื้อสินค้า

จาก Galeria Krakowska สัมผัสชวีิตความเป็นอยูห่รือ Lifestyle ของคนรุน่ใหม่ใน

เมืองคราคูฟ (เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารกลางวนั

ตามอธัยาศยั) 

 บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงออสวซิมิ Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) ผ่านชมความงามและเงียบสงบของย่านชนบทแห่งโปแลนด์ น า

ท่านเข้าชม คา่ยกกักนัออสวทิซ ์ปัจจุบันอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรฐับาล

โปแลนด ์ค่ายแห่งน้ีเริม่จากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด ์สะท้อนให้เห็น

ถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที ่2 ที่ชาวนาซี

น าเอานักโทษชาวยวิขึ้นรถไฟสู่เมืองเอาทช์วิตซ์ที่ใช้เป็นค่ายกกักันและใช้

เป็นที่ประหารดว้ยแกส๊พิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน  น าท่านชมการแสดง

ภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกกักัน รวมทั้งของจรงิที่มีการเก็บรักษาไว้ภายในตึก

ต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิวที่ถกูหลอกให้มาอยู่ที่น่ี 

อาทิ กระเป๋าเดินทาง  รองเท้า  แปรงสีฟัน  หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี
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น้ าหนักรวมกวา่ 7 ตันและชมห้องอาบน้ า ห้องท่ีพวกนาซีใช้ส าหรบัก าจัด

เชลยโดยใช้แก๊สพิษสงัหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้นทีถ่่ายท าโดยทหาร

รัสเซียเมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันวา่ ณ สถานท่ีนีม้ี

ผู้เสียชวีิตกว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยวิ  สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดินทางกลับเมอืงคราคฟู (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1 ชั่วโมง)   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่  คราคฟู-เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า-เชสโตโชวา่ 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า Wieliczka Royal Salt Mine 

เหมืองแห่งน้ีถูกค้นพบใยช่วงศตวรรษที ่13 มีเรื่องเล่าเป็นต านานวา่ เหมือง

เกลือน้ีเป็นสินสอดของเจ้าหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ที่มาเข้าพิธีสมรสกับ 

Boleslaw the Shy เมื่อ 700 ปีก่อน เหมืองเกลือแห่งน้ีไดช้ื่อว่าเปน็เหมือง

เก่าแกท่ี่สุดในยุโรป คนงานเหมืองได้แกะสลกัฝาเกลือทีต่ิดผนังในเหมือง

เป็นภาพต่างๆ กันมีทัง้อนุเสาวรียแ์ละแท่นบชูา ภาพแกะสลักเหลา่นี้อายุ

เก่าแก่นับร้อยๆปี ความงามของภาพแกะสลกัที่เหมืองเกลือน้ีมีคุณค่าทั้ง

ทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก องค์การยูเนสโก้ไดข้ึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม  น าท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของ

เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมเีกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 

20 ลา้นปีที่แล้ว มกีารขุดลกึลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตด้ินต่างๆ 

ถึง 9 ชั้น ท่านจะได้ทึง่กับอีกหน่ึงความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลอืที่มีทั้ง 

ห้องโถง โบสถ์เซ้นต์กงิก้า เป็นห้องขนาดใหญ่ มีการประดับตกแตง่ด้วยแช

นเดอเลียที่ท าจากเกลอื สองข้างสลักรูปนูนต่ าบนหินแร่เกลือตามแบบ

ผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินช ีท่านจะได้สัมผัสกับปติมากรรม

แกะสลักโดยรอบห้องโถงขนาดใหญ่อยา่งวจิิตรตระการตา  สมควรแก่เวลา 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสโตโชวา่ Czestochowa หรอืเชเนสโตโควา่ อีกเมือง

หนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝั่งแม่น้ าวาร์ตา เป็นชุมทาง

รถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหลก็กล้า เหลก็ ผลติภณัฑ์อาหาร 

เมืองน้ีมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองที่มีความส าคัญทาง

ประวตัิศาสตร์ เป็นเมืองที่มั่งค่ังในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครัง้ที่ 1 

และ 2 เคยตกอยู่ใตก้ารยึดครองของกองก าลังฝ่ายเยอรมัน และยงัเป็นเมือง

ศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปจากภายนอกวิหารและเข้าชม วหิารจสันาโกรา Jasna Gora 

Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนกับญุมาดอนนา่สดี า หรอื Black Madonna 
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ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสตร์ู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อ

กันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษที ่14 โดยการบรจิาคที่ดินจากท่านดุ๊

กแห่งโอปอล พร้อมทัง้ได้มอบรูปทีรู่้จักกันโดยทั่วไปว่า Black Madonna ซึ่ง

ในขณะที่มอบให้ ภาพน้ีก็มีอายุหลายร้อยปแีล้วเช่นกัน จากการพสิูจน์ทาง

วิทยาศาสตร ์พบว่าเปน็รูปในยุคไบเซนไทม ์และตวัวิหารได้รับการต่อเติม

หลายครัง้ในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานท่ี

ส าคัญทางศาสนาที่สดุของชาวโปลแตย่ังเป็นสัญลักษณ์ของการตอ่สู้เพ่ือ

เอกราชอีกดว้ย ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวคาทอลิค ดังน้ันในปีหนึ่งๆ 

จะมีนักบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้              
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  เชสโตโชวา่-วรอ็ตสวฟั 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีความหลากหลายและ

เปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม

ระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่

ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วย

วัฒนธรรมและการศึกษา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านผ่านชมอดีตเมอืงหลวงแห่งแคว้นซลิเิซีย ที่เคยถกูครอบครองโดย

ราชวงศ์ต่างๆ ก่อนถูกควบรวมกับโปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมาชาวโป

ลจากฝั่งตะวันออกหลัง่ไหลเข้ามาอยู่ทีว่รอท-ซวัฟเป็นจ่านวนมาก และได้

น าวัฒนธรรมหลายอยา่งมาเผยแพร ่ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกจิตกต่า่

แรงงานได้ไปรวมกันสไตรค์ที ่

เมืองกดานคซ ์น าโดย เลค วาเวนซา ต่อมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเป็นเมือง

ศูนย์กลางการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต ์ท่านสามารถถ่ายรูปกับออสตรอฟ 

ทูมสก ีOstrow Tumski หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อป

คนแรกแคว้นซลิิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสรา้งก่อนการสร้างพระราชวัง จึง

ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน  น าท่านชมความงามของ

เมืองเก่าที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่น

สวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับ

การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful 

cities in the world) น าท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า

, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจ าเมือง ผ่านชม
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มหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่

มีชื่อเสียงประจ าเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นน าของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบล

ถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ในยุค

ศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, 

และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อ

สินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง 

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับ

เทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  วรอ็ตสวฟั-พอซนาน-วอรซ์อ 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรือง

สู งสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้ าที่ ส าคัญของทวีปยุ โรปในช่ วง

 คริสต์ศตวรรษที่  15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์

เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็น ของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็น

ส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้น

 เปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 

1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอร์ตา  เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลาง

ส าคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มี

 ความส าคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวง

อย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้ เป็นหนึ่ งในเมืองที่ ใช้ จัดการแข่ งขัน

ฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บ่าย  น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old 

Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดี ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวม

ของเหล่าสถานที่ส าคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะ

 เป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ 

ศาลากลางจังหวัด  ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นใน

ศตวรรษที่  13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี  1939 ปัจจุบัน

 กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจ าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือน

อย่างไม่ขาดสาย น าท่านแวะถ่ายรูป กับ แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเป

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/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
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ร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ 

 MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานครั้งแรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกับ 

ปราสาทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปราสาทที่ มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดย

ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูก

 ใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์  หอศิลป์  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ กรุง

วอร์ซอ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  นครหลวงของโปแลนด์   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  วอรซ์อ 

เชา้ รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  น าท่านถ่ายรูปภายนอกน าท่านเข้าชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา

 เนาสกี้  Wilanow Palace เป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอวิลาเนา ใน

กรุงวอรซ์อ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปตัยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่ง

นี ้ รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที ่2 มาไดแ้ละไดท้ าหน้าท่ีเตือนความทรงจ า

ของวัฒนธรรมให้กับชาวโปแลนด์  และยังเป็นอนุสาวรีย์ทีส่ าคัญที่สุดของ

โปแลนด ์ที่นี่เป็นทั้งพระราชวังและพิพิธภณัฑ์ท่ีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1805 

เป็นที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดกของชาต ิ

น าท่านชมกรุงวอรซ์อ  นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแลว้ ยังเป็น

สัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งของโลก   ชมย่านจัตุรัส

เมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด ์มีอายุย้อนไป

ในศตวรรษที ่14  อาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสรา้งอาคารของพ่อค้าที่

ร่ ารวยในชว่งศตวรรษที่ 17 ท าให้ ด้านหน้าของอาคาร ถูกตกแต่ง

อย่างวิจิตรและตกแต่งตามความชอบของเจ้าของมีทั้งแบบโกธิค  เรอแนส

 ซองส์  บาร็อคและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั้นน าท่านชมเมืองวอร์ซอ ผ่าน

ชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุง วอร์ซอ Nowy Swiat Street 

และถนนสายประวัติศาสตร ์Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ

 เส้นทางเสด็จพระราชด าเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอน

นา  มหาวิทยาลัยวอรซ์อ  มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ท่ีสุดกรุงวอรซ์อ และ

นอกจากนีย้ังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ  น าชมโบสถ์ เซน้ต ์ จอหน์ 

คริสตจกัรคาทอลกิในเมืองเก่าของกรุงวอรซ์อ โบสถ์นีเ้ป็น 1 ใน 3 ของมหา

วิหารในกรุงวอร์ซอ ท่ี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนส

โก้ทางด้านวัฒนธรรม น าท่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งเตม็ ไปด้วยสถานท่ีส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด ์ชมย่านชุมชนชาวเมืองเก่าซึ่งประกอบไปด้วย

ปราสาท แบบโกธิคและอนุเสาวรีย์ของกษัตริยซ์ิกซิมนัด์ ย่านประวัติศาสตรท์ี่

เก่าแกท่ี่สุดของเมืองและมีความโดดเด่น มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

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
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
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โปแลนด ์ชมจัตรุัสปราสาท Castle Square ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารประสาท

 ต่างๆ  รูปร่างของอาคารต่างๆ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ้นหลงัจากทุบ

ก าแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง กลางเป็นอนุเสาวรียก์ษัตริยซ์กิิซมันดท์ี่ 3 

ที่ทรงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสู่กรุงวอร์ซอ ถ่ายรูปกับ ป้อม ปราการ

วอร์ซอ ด่านปราการรปูครึ่งวงกลมหรือป้อมปราการแห่งประวตัิศาสตร์ที่ครั้ง

หนึ่งเคยล้อมรอบกรุง วอร์ซอเอาไว้ โดยตัวป้อมนี้ตั้งตระหง่านอยูร่ะหว่าง

ย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ และเดินเล่นชมอาคาร โบสถ ์ โฮลี่ครอส และ

โบสถ์คาร์มิไลท ์และให้ท่านเดินเล่นชมยา่นตลาดเก่า ย่านท่องเทีย่วที่มี

ความส าคัญทาง ประวตัิศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุด โดยอาคารส่วน

ใหญ่ถูกสร้างขึ้นในชว่งศตวรรษที่ 13 ทีย่่านตลาดเก่านี ้ จะมีจัตรุัสที่มี

รูปปั้นนางเงือกถือโลห์่กับดาบ ซึ่งตามต านานกล่าวว่าเดมิมีนางเงือก 2 ตวั 

เป็นพ่ีน้องกันว่าย น้ าเล่น ตวัหน่ึงว่ายไปที่เดนมารก์ส่วนอีกตัวว่ายมาที่

โปแลนดแ์ล้วโดนชาวประมงจับได ้และถูกน ามาแสดง โชว์จนมชีายคนหนึ่ง

มาช่วยไว ้นางเงือกตอ้งการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วย

ปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุง

วอร์ซอด้วย ให้ท่านเดนิเล่นและเลือกซื้อสินค้า ต่างๆ จากย่านน้ี  (เพือ่ความ

สะดวกในการชมเมอืงเกา่หรอืเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 

 อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)    

14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุวอรซ์อ 

18.05 น.  ออกเดนิทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ 

เทีย่วบนิที ่QR260 

  

วนัทีห่ก   โดฮา-กรงุเทพฯ 

00.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตา้ร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

01.55 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์  

เทีย่วบนิที ่QR980 

12.55 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

** ชว่งเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย ทา่นทีเ่ดนิทางมา

ตอ่เครือ่ง กรณุาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่นน่อนอกีครัง้** 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ หรอืสถานที่

ใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดด้ว้ยสาเหตุตา่งๆ หรอืสถานทีป่ดิโดยมิไดร้บัแจง้ใหท้ราบ
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ลว่งหน้า  บรษิทัฯ ขออนญุาตท าการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ้ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง  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 คนื / 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 

ราคาผูใ้หญ ่ทา่นละ 42,900 41,300 43,900 
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ 6,900 5,900 5,900 
      

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นนดัหมายวซีา่และเอกสารดา้นวซีา่ทา่นละ 2,900 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิ่น และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ ทา่นละ 1,800 บาท  

(คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นออกเดนิทาง) ** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 30 ทา่น 

ไมม่รีาคาเดก็ และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารของทาง

บรษิัททวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยื่นวซีา่ ซึง่ผู้

เดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 อตัราคา่เดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปน็อตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋

โดยสารแลว้ไมส่ามารถขอ 

รฟีนัดห์รอืคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความ

รว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์ทัง้นี้

เพือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวซีา่ 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินกาตา้ร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-

วอร์ซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
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 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัส่งระหวา่งน าเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ ากว่า 1 

ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครองเพียง 500,000 บาท ทั้งน้ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขของบริษัทประกันฯ 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันท่ี 19 เม.ย.2561 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้นและบรกิารด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่าน

ละ 2,900 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมคา่ทัวร์กอ่นออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดนิทางไป-กลับพร้อม

คณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพรอ้มค่าทัวร์ก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิของท่านด้วยตัว

ท่านเอง หรือหากต้องการการบรกิารยกกระเป่าจะต้องช าระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ 

เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิไดค้าดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือ

การปรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวซี่า หรืออ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุร้ายแรงใน

ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ

ประกันเพิ่มเตมิได ้

 
การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรับการจองทัวร ์โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร ์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่ามัดจ าทั้งหมด 
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การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 60 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 60 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 30 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

โปแลนด)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่ีการท านดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
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-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่

วซีา่แบบหมูค่ณะ/เดีย่ว 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิ่มเติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   

o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  

o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หน้าใหญ ่ (ขนาด

รปูหนา้เทา่กบัใน 

หนงัสอืเดนิทาง)   

- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก หรืออ่ืนๆ ที่บดบัง

หน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส์ ** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 15 ป ี 

- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

- หากเด็กอายมุากกว่า 15 ป ีแต่ไม่เกิน 20 ป ีและยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชน

แล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน
,พร้อมระบวุันลาหยดุ ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่ เป็นต้น 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ท างานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวันลาหยดุ ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ

จากวันยื่นวีซา่ พร้อมใบลาและส าเนาบัตรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์สว่นตัวแสดงชื่อเจ้าของบญัชี ของธนาคาร
ใดๆ ถ่ายส าเนา ทกุหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะท าได ้
หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซี่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มี
ชื่อเจ้าของบัญช ี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 15 วันนับ

จากวันนัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยังคงไมม่ีการเคลื่อนไหวทุก

เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ

เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 

- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองคา่ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมีส าเนาสมดุบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจาก
ธนาคารและระบุรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งดดยระบชุื่อลงไปในจดหมายด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคดัจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป้กครองท่ีไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดแูลบตุร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน

ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
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เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ

ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่

จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซา่อันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลัก                  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้

ยโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 
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     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 
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 อีเมลล ์(ถา้มกีรณุาใสร่ายละเอยีด)............................................. 

โทรศพัทม์ือถือ ........................................  
 

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................... 
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 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 
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.........................................................................................................

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

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 

 

 
 

 

 

 


