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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงงดงำมและดินแดนทำงประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำ ณ ประเทศโปแลนด์  น ำท่ำน
เดนิทำงสู่เมอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศดว้ย ตัง้อยูร่มิแม่น ้ำวสิทูลำ มอีำยุเกือบ 
  700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีือ่เสยีงใน เรือ่งวฒันธรรมยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก 
  โดดเด่นในเรือ่งสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน 
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พอซนัน   หนึง่ในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของโปแลนด์ มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสูงสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัของทวปี
ยุโรปในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่15-17 ถอืว่ำเป็นศูนยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และได้
ชือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิเป็นอนัดบั 2 ต่อจำกเมอืงหลวงอย่ำงวอรซ์อร ์ 

วรอ็ตสวฟั เมอืงมคีวำมหลำกหลำยและเปีย่มล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัิศำสตร์ในเมอืงน้ี เป็นดงัสะพำนเชือ่มระหว่ำง
คนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเข้ำด้วยกนั เป็นแบบเมอืงทีท่นัสมยัของเมอืงใหญ่ ทีม่พีื้นฐำนทำง
ประวตัิศำสตร ์ชวีติทีเ่ต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศึกษำ 

ออสวิซิม   สถำนทีต่ัง้ของค่ำยกกักนัออสวทิซ์ ปัจจบุนัอยู่ภำยใตก้ำรดูแลของรฐับำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งน้ีเริม่จำกเยอรมนั
 ต้องกำรเขำ้ยดึโปแลนด์ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลกครัง้ที ่2  

เชสโตโคว่า  หรอืเชเนสโตโคว่ำ อกีเมอืงหนึง่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมอืงส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เคยตก
อยู่ใต้กำรยดึครองของกองก ำลงัฝ่ำยเยอรมนั  

คราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมำเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจุบนั และเป็นหนึง่
ในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 และเก่ำแก่ทีสุ่ดในโปแลนด์และเป็นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเทีย่ว และ
ไดร้บักำรขึ้นทะเบยีนจำกองคก์ำรยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทำงวฒันธรรมแห่งแรกของโปแลนด์ 

 

ก าหนดการเดินทาง   23-29ธ.ค./ 29ธ.ค.-04ม.ค.2566 
  20-26 ม.ค./ 17-23 ก.พ./ 3-9 มี.ค./ 17-23 มี.ค.2566 

 

 วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์P สายการบิน Qatar 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่ส์และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลง** 

 

 
 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อ (โปแลนด์)-จตัุรสัเมืองเก่า-โบสถ์เซ้นต์จอห์น 
02.10 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-839 
05.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4 

 ชัว่โมง)  
08.15 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวอรซ์อ โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-259 
12.05 น.  เดินทางถึงกรงุวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรงุวอรซ์อ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืง

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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ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำวสิทูลำมอีำยุเกอืบ 700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีื่อเสยีงในเรื่องวฒันธรรม
ยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื่องสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ละ
ศำสนำอนัยำวนำน แมว้่ำบำ้นเมอืงจะเคยไดร้บัควำมเสยีหำยมำกมำยจำกสงครำมโลกครัง้ที ่2 แต่ชำวโปล
สำมำรถฟ้ืนฟูบำ้นเมอืงจนเป็นดงัเดมิ ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอรซ์อเป็นเมอืง
ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหลก็กล้า, รถยนต์, เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การศกึษา มสีถาบนัการศึกษามากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อเป็นทีรู่จ้กัของนานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึ่งตัง้
ชื่อตามกรุงวอรซ์อ น ำท่ำนผ่ำนชมสวนสำธำรณะลำเซียนสกี้,อนุสำวรยีเฟรเดอรคิ โชแปง Chopin's 
Monument คตีกวผีูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก จำกนัน้น ำท่ำนเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น St. John's Cathedral 
โบสถ์สไตล์โรมนัคำทอลกิทีต่ ัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่ำและเป็นหน่ึงในโบสถ์ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของกรุงวอรซ์อ โดยวหิำร
ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ในศลิปะสไตล์เมโซเวยีนโกธคิและน ำท่ำนชมย่านเมืองเก่า Warsaw Old Town 
Square ซึ่งเตม็ไปดว้ยสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องโปแลนด์ ซึ่งประกอบไปดว้ยปรำสำทแบบโกธิ
คและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิซ์กิซิมนัด์ ย่านประวตัศิาสตรท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงและมคีวามโดดเด่นมากทีสุ่ด
แห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ ชมย่านจตัุรสัปราสาท Castle Square ซึ่งลอ้มรอบดว้ยอาคารประสาทต่างๆ  
รูปร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ราเหน็กนัในปัจจุบนัเกดิขึน้หลงัจากทุบก าแพงเมอืงในศตวรรษที ่19 ตรงกลางเป็น
อนุสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิมนัด์ที ่3 ทีท่รงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคูฟมาสู่กรุงวอรซ์อ และใหท้่ำนเดนิเล่นชมย่ำน
ตลำดเก่ำ ซึ่งทีย่่ำนตลำดเก่ำน้ีจะมจีตัุรสัทีม่รีูปปั้นนำงเงอืกถอืโล่หก์บัดำบ ซึ่งตำมต ำนำนกล่ำวว่ำเดมิมนีำง
เงอืก 2 ตวั เป็นพีน้่องกนัว่ำยน ้ำเล่น ตวัหน่ึงว่ำยไปทีเ่ดนมำร์กส่วนอีกตวัว่ำยมำทีโ่ปแลนด์แลว้โดนชำวประมง
จบัได ้และถูกน ำมำแสดงโชวจ์นมชีำยคนหน่ึงมำช่วยไว ้นำงเงอืกต้องกำรตอบแทนบุญคุณจงึสญัญำว่ำจะ
ออกมำช่วยปกป้องเมอืงใหป้ลอดภยั รูปปั้นนำงเงอืกน้ีจงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Campanile Warsaw Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

 
 

วนัทีส่าม  วอรซ์อ-พอซนัน-วรอ็ตสวฟั 

เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) หน่ึงในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของ

โปแลนด์ มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัของทวปียุโรปในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่
15-17 แต่เสื่อมโทรมลงเน่ืองจำกสงครำมเกรตนอรเ์ทริน์ในช่วงปีค.ศ. 1700-1721 และไดต้กเป็นของปรสัเซยี
ในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหน่ึงของรฐัแกรนด์ดชัชอีอฟวอรซ์อในช่วงค.ศ. 1807-1815 จำกนัน้เปลีย่นเป็นของป
รสัเซยีและกลบัมำเป็นของโปแลนด์อกีครัง้ในปี ค.ศ. 1918  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมตวัเมอืงพอซนัน ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำวอรต์ำเมอืงทีถ่อืว่ำเป็นศูนยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรค้ำ 

อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และไดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิเป็นอนัดบั 2 ของโปแลนด์ต่อจำก

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
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/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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เมอืงหลวงอย่ำงวอรซ์อ นอกจำกน้ียงัถูกใชเ้ป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่ชจ้ดักำรแข่งขนัฟุตบอลยูโร 2012 ดว้ย ชมจตัุรสั
ใจกลำงเมอืงเก่ำ Old Town Square จตัุรสัเมอืงเก่ำทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจุดศูนยร์วมของเหล่ำสถำนที่
ส ำคญัๆทำงประวตัศิำสตรข์องเมอืงพอซนัน ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มอำคำรหลำกสสีนัจำกศตวรรษที1่6 ทัง้โบสถ์เซ้นต์
ปีเตอร ์โบสถ์เซ้นต์พอล ปรำสำทและป้อมปรำกำรรวมทัง้ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืง ซึ่งอยู่ในบรเิวณศูนยก์ลำงของ
เมอืงเก่ำ ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้ำนมำจนถงึปี 1939 ปัจจุบนักลำยเป็นพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิำสตรป์ระจ ำเมอืงทีม่นัีกท่องเทีย่วมำเยอืนอยำ่งไม่ขำดสำย   
จำกนัน้เดินทำงสู่เมืองวรอ็ตสวฟั Wroclaw (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงที่มคีวำมหลำกหลำย
และเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัิศำสตร์เป็นดงัสะพำนเชื่อมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรม
เข้ำด้วยกนัมพีื้นฐำนทำงประวตัิศำสตร์ ชวีติที่เต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศึกษำ น ำท่ำนผ่ำนชม
เมอืงวรอ็ตสวฟัโดยเริม่จำกแวะถ่ำยรูปกบัออสตรอฟ ทูมสก ีOstrow Tumski หรอืเกำะมหำวหิำรเป็นฉำกหลงั 
สรำ้งโดยบชิอ็ปคนแรกแควน้ซลิเิซยี ในสไตล์กอธคิ โดยสรำ้งก่อนกำรสรำ้งพระรำชวงั จงึไดก้ลำยเป็นศูนยก์ลำง
ทำงศำสนำจนถงึปัจจุบนั  จำกนัน้น ำท่ำนชมควำมงำมของเมอืงเก่ำ Wroclaw Old Town หรอืที่เรยีกได้
ว่ำ Colorful City เมอืงที่มอีำคำรหลำกสสีัน โดดเด่นสวยงำม เป็นเมืองเรยีกได้ว่ำมชีวีติชวีำแห่งหน่ึงของ
โปแลนด์ และได้รบักำรจัดอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมอืงที่มสีสีนัมำกที่สุดในโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัอำคำรหลำก
สสีนัในจตัุรสัเมอืงเก่ำ, ศำลำว่ำกำรหรอืซิตี้ฮอลล์ และโบสถ์ประจ ำเมอืง พรอ้มให้ท่ำนเลือกซื้อสนิค้ำจำกย่ำน
เมอืงเก่ำแห่งน้ี 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Novotel Wroclaw Centrum Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

 
 

วนัทีสี่ ่  วรอ็ตสวฟั-ออซวิซิม-คาโตวิเซ่-เชสโตโคว่า 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ผ่ำนชมควำมงำมและ
เงยีบสงบของย่ำนชนบทแห่งโปแลนด์สู่สถำนทีต่ัง้ของค่ำยกกักนัออสวทิซ์ ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำรดูแลของรฐับำล
โปแลนด์ ค่ำยแห่งน้ีเริม่จำกเยอรมนัต้องกำรเขำ้ยดึโปแลนด์ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและควำมโหดรำ้ย
ของสงครำมโลกครัง้ที ่2 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเข้าชมค่ายกกักนัออสวิทซ์ Auschwitz ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำรดูแลของรฐับำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งน้ีเริม่

จำกเยอรมนัต้องกำรเขำ้ยดึโปแลนด์ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลกครัง้ที ่
2 ทีช่ำวนำซนี ำเอำนักโทษชำวยวิขึน้รถไฟสู่เมอืงเอำท์ชวติซ์ทีใ่ชเ้ป็นค่ำยกกักนัและใชเ้ป็นทีป่ระหำรดว้ยแก๊ส
พษิรมควนักว่ำ 1.5 ลำ้นคน  น ำท่ำนชมกำรแสดงภำพถ่ำยต่ำงๆ ของค่ำยกกักนั รวมทัง้ของจรงิทีม่กีำรเกบ็
รกัษำไวภ้ำยในตกึต่ำงๆ ถงึ 20 อำคำรและของใชข้องเชลยชำวยวิทีถู่กหลอกใหม้ำอยู่ทีน่ี่ อำท ิกระเป๋ำเดนิทำง  
รองเทำ้  แปรงสฟัีน  หว ีและเสน้ผมทีว่่ำกนัว่ำมนี ้ำหนักรวมกว่ำ 7 ตนัและชมหอ้งอำบน ้ำ หอ้งทีพ่วกนำซใีช้
ส ำหรบัก ำจดัเชลยโดยใช้แก๊สพษิสงัหำรหมู่ พรอ้มชมภำพยนตรส์ัน้ทีถ่่ำยท ำโดยทหำรรสัเซยีเมื่อครัง้เข้ำยดึค่ำย
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น้ีคนืจำกเยอรมนั ว่ำกนัว่ำ ณ สถำนทีน้ี่มผีูเ้สยีชวีติกวำ่1.5 ลำ้นคนโดยเกอืบทัง้หมดเป็นชำวยวิ  จนไดเ้วลำน ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่เมืองคาโตวิเซ่ Katowice (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45นำท)ี เมอืงทีใ่นอดตีเคยเป็นศูนยก์ลำง
อุตสำหกรรมหนักอย่ำงเหลก็และเหมอืงถ่ำนหนิของโปแลนด์  
น ำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรยีช์ำวซลิเีซยี อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งกำรต่อต้ำนและเขำ้ร่วมกำรสูร้บของเยอรมนัและชม
ย่ำนเมอืงเก่ำคำโตวเิซ่มำรเ์กต็สแควร ์ซึ่งเป็นจตัุรสักลำงเมอืงทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีจ่ดังำนและอเีวน้ต์ต่ำงๆ 
จำกนัน้เดินทำงต่อสู่เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรอืเชเนสโตโคว่า (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  
อกีเมอืงหน่ึงทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศโปแลนด์บนฝัง่แม่น ้ำวำรต์ำ เป็นชุมทำงรถไฟ มอีุตสำหกรรมสิง่ทอ 
กระดำษ เหลก็กล้ำ เหลก็ ผลติภณัฑอ์ำหำร เมอืงน้ีมพีพิธิภณัฑห์ลำยแห่ง นอกจำกนัน้ยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ควำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงทีม่ัง่คัง่ในศตวรรษที ่10 ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และ 2 เคยตกอยู่ใต้กำร
ยดึครองของกองก ำลงัฝ่ำยเยอรมนั และยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลำงของผูแ้สวงบุญทีส่ ำคญัแห่งหน่ึงของยุโรป  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Mercure Czestochowa Centrum หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

 
 

วนัทีห้่า  เชสโตโคว่า-คราคฟู 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชมเมอืงเชสโตโคว่ำ เริม่จำกแวะถ่ายรปูภายนอกวิหารจสันาโกรา Jasna Gora Church เป็นวหิำรที่
ประดษิฐำนรูปนักบุญมาดอนน่าสีด า หรือ Black Madonna ซึ่งคนทัว่โลกทีนั่บถอืศำสนำครสิต์รูจ้กักนัเป็น
อย่ำงดดีว้ยปำฏหิำรยิท์ีเ่ล่ำต่อกนัมำ ตวัโบสถ์สรำ้งในช่วงศตวรรษที ่14 โดยกำรบริจำคที่ดนิจำกท่ำนดุ๊กแห่งโอ
ปอล พรอ้มทัง้ไดม้อบรูปทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่ำ Black Madonna ซึ่งในขณะทีม่อบให ้ภำพนี้กม็อีำยุหลำยรอ้ยปี
แลว้เช่นกนั จำกกำรพสิูจน์ทำงวทิยำศำสตร ์พบว่ำเป็นรูปในยุคไบเซนไทม ์และตวัวหิำรไดร้บักำรต่อเตมิหลำย
ครัง้ในหลำยศตวรรษต่อมำ วหิำรจสันำโกรำ ไม่ใช่เป็นเฉพำะสถำนทีส่ ำคญัทำงศำสนำทีสุ่ดของชำวโปลแต่ยงั
เป็นสญัลกัษณ์ของกำรต่อสูเ้พือ่เอกรำชอกีดว้ย ทีน่ี่ยงัเป็นศูนย์รวมจติใจของชำวคำทอลคิ ดงันัน้ในปีหน่ึงๆ จะมี
นักบุญหลำยลำ้นคนจำกทัว่โลกมำแสวงบุญ ณ วหิำรแห่งน้ี   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองคราคฟูหรือเมืองคราเคา Krakow (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
คราคูฟเป็นอดตีเมอืงหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจุบนั 
และเป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่ทีสุ่ดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางทีนิ่ยมของ
นักท่องเทีย่ว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทาง
วฒันธรรม ซึ่งถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบนัคราคูฟเป็นทีย่อมรบัในฐานะเมอืงศูนยก์ลางทางวฒันธรรม
และเป็นเมอืงชัน้น าทีม่แีบบแผนของสถาบนัการศกึษาโปแลนด์ วฒันธรรมและชวีติศลิปะ และยงัเป็นหน่ึงเมอืง
ศูนยก์ลางส าคญัดา้นธุรกจิของโปแลนด์ มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดซึ่งเหน็ไดจ้ากอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม
ดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัตัง้แต่โรมาเนก์  โกธิค  เรอแนสซองส ์ บารอ็ค  รอ็คโคโค จนถงึนีโอคลาสสคิ
และอารต์นูโว  

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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กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนขึน้เขำวาเวล Wawel ชมและถ่ายรปูภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซึ่งมกีำรสรำ้ง
ขึน้ใหม่ในแบบเรอแนสซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนที ่1 หลงัจำกพระรำชวงัเดมิทีเ่ป็นแบบโกธคิไดถู้กไฟไหมไ้ปในปี 
ค.ศ.1499 และถูกไฟไหมอ้กีครัง้ในช่วงศตวรรษที ่16 จงึมกีำรสรำ้งใหม่ในแบบบำรอ็ค และน ำท่ำนชมและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถเ์ซ้นต์แมรี่ St.Mary’s Church โบสถ์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงครำคูฟ แท่นบูชำท ำดว้ย
ไมแ้กะสลกัและชมอำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของกำรคำ้สมยันัน้ จวบจนปัจจุบนัอำคำรนี้ยังคงใช้
เป็นสถำนทีร่บัรองเชือ้พระวงศ์และเหล่ำอำคนัตุกะของเมอืง และใหท้่ำนไดม้โีอกำสเลอืกซื้อของทีร่ะลกึจำกทีน่ี่ 
**เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Quality System Hotel, Krakow หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  คราคฟู-สนามบินกรงุวอรซ์อ 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินวอรซ์อ 

15.45 น.  ออกเดินทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR-260 
23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วนัทีเ่จด็ โดฮา-กรงุเทพฯ 
02.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR836 
12.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่ส์และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลง** 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่คาดคิด
หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานท่ี
ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ ทัง้น้ีเพื่อ

ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  23-29ธ.ค./ 29ธ.ค.-04ม.ค.2566 

  20-26 ม.ค./ 17-23 ก.พ./ 3-9 มี.ค./ 17-23 มี.ค.2566 
 

SuperB Poland 
ทวัรโ์ปแลนด ์7วนั4คืน  

อตัราค่าเดินทาง 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 57,900 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)  57,900 
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เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 55,900 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเีตยีง 53,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 8,000 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครื่องบนิแล้ว รำคำทวัร์ท่ำนละ 24,900 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท และค่าทิปท่านละ 1,300 บาท  โดยเรียกเกบ็
และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 20 ท่าน ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ กรณุา
แจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิกำต้ำร์แอรเ์วยส ์เสน้ทำง กรุงเทพฯ-วอรซ์อ// วอรซ์อ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำมสะดวก

แก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึ่งเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋โดยสำร,
ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซื้อประกนัสุขภำพหรอืประกนัภยักำร
เดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่02ม.ิย.
2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ 
จะต้องมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (25 กิโลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท์  ค่ำซักรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและค่ำบรกิำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,900 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,300บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกต้องกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะต้องช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์ม่มแีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิ่มเองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 

Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบั
สถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำงรฐับำลเป็นส ำคญั) 

• ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่้องการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร์ 

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะต้องมอีำยุไม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซ่ีำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซ่ีำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งต้นทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ 

 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์น
กำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กิดขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ และค่ำใชจ้่ำยที่
จ ำเป็นอื่นๆ 

https://tp.consular.go.th/
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2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยุโรปไดนั้น้ จะต้องไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการเดินทาง 

โดยต้องเป็นวคัซนีทีป่ระเทศโปแลนด์ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะได้รบักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำใหไ้ม่
สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ 
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสูญเสยี, สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำง

สำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำยของ
สมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนใน
เรื่องกำรสูบบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผูสู้งอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและ
ครอบครวัต้องใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัรม์คีวำม
จ ำเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชม
ไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้
ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่ำง
กำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ให้แก่ท่ำน เน่ืองจำกได้
ช ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  
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o เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าท่ีสถานทูตโปแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื่อ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มกีารท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เด่ียว 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู้

เดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
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o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รูปถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัร

ดว้ยพรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนที่มกีำรเปลีย่นนำมสกุล พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำรเขำ้
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซ่ีำ เป็นต้น 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไม่เกนิ 1 เดอืน
นับจำกวนัยื่นวซ่ีำ พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรองควำม
เป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง

ส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จง
เกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงด้ำน
กำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง
พรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำกควำมสมัพนัธ์ไม่
สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
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 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า และ

ปรบัสมุดอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ หรือไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พรอ้มส าเนา
หน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝำก
เป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น Statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 
6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซ่ีำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็น
ต้น 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยื่นขอวซ่ีำ ต้องออกหนังสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยให้บุคคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะ
จดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะต้องท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึกำรขอจดหมำยรบัรองทำงกำรเงนิจำก
ธนำคำรและระบุรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงดดยระบุชื่อลงไปในจดหมำยดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง

ไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้น
สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบ
สถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน
จะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก
ครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำร
เพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำยื่น
เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่น

ค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์................................................  
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5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
    ตัง้แตว่นัท่ี ........................ถึงวนัท่ี ..................................... รวม .......... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับวีซา่ ทา่นไดจ้ากสถานทูตใด ...................................................................... 

 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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


