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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงงดงำมและดนิแดนทำงประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำ ณ ประเทศโปแลนด ์ น ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงัน้ี 
 

วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศดว้ย ตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำวสิทลูำ มอีำยุเกอืบ 
  700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีือ่เสยีงใน เรือ่งวฒันธรรมยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก 
  โดดเด่นในเรือ่งสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน 

พอซนัน   หนึง่ในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของโปแลนด์ มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัของ
ทวปียุโรปในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 ถอืว่ำเป็นศูนยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้อุตสำหกรรม กำรศกึษำ 
และไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิเป็นอนัดบั 2 ต่อจำกเมอืงหลวงอย่ำงวอรซ์อร ์ 

วรอ็ตสวฟั เมอืงมคีวำมหลำกหลำยและเปีย่มล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัิศำสตร์ในเมอืงน้ี เป็นดงัสะพำนเชือ่ม
ระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเขำ้ด้วยกนั เป็นแบบเมอืงทีท่นัสมยัของเมอืงใหญ่ ทีม่พีื้นฐำนทำง
ประวตัศิำสตร์ ชวีติทีเ่ต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศกึษำ 

ออสวิซิม   สถำนทีต่ัง้ของค่ำยกกักนัออสวทิซ ์ปัจจุบนัอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของรฐับำลโปแลนด ์ค่ำยแห่งน้ีเริม่จำกเยอรมนั
 ตอ้งกำรเขำ้ยดึโปแลนด ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลกครัง้ที ่2  

เชสโตโคว่า  หรอืเชเนสโตโคว่ำ อกีเมอืงหนึง่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ เมอืงส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เคย
ตกอยู่ใตก้ำรยดึครองของกองก ำลงัฝ่ำยเยอรมนั  

คราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมำเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจุบนั และเป็น
หนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบั 2 และเก่ำแก่ทีสุ่ดในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมำยปลำยทำงของนกัท่องเทีย่ว 
และไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนจำกองคก์ำรยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทำงวฒันธรรมแห่งแรกของโปแลนด ์

 

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  สนามบินสวุรรณภมิู 
23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์P สายการบิน Qatar 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่สแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 
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วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อ (โปแลนด)์-จตุัรสัเมืองเก่า-โบสถเ์ซ้นต์จอหน์ 
02.10 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR-839 
05.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากวา่ประเทศไทย 4 

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

เรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรงุวอรซ์อ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็น
เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำวสิทลูำมอีำยุเกอืบ 700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีื่อเสยีงในเรื่อง
วฒันธรรมยุโรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื่องสถำปัตยกรรมและ
ประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน แมว้่ำบำ้นเมอืงจะเคยไดร้บัควำมเสยีหำยมำกมำยจำกสงครำมโลกครัง้
ที ่2 แต่ชำวโปลสำมำรถฟ้ืนฟูบำ้นเมอืงจนเป็นดงัเดมิ ไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 
วอรซ์อเป็นเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหนกั เช่น เหลก็กลา้, รถยนต,์ เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั
เป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษา มสีถาบนัการศกึษามากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อเป็นทีรู่จ้กัของนานาชาตจิาก
สนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชื่อตามกรุงวอรซ์อ น ำท่ำนผำ่นชมสวนสำธำรณะลำเซยีนสกี้,อนุสำวรยีเฟรเดอรคิ 
โชแปง Chopin's Monument คตีกวผีูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก จำกนัน้น ำท่ำนเข้าชมวิหารเซนต์จอหน์ St. 
John's Cathedral โบสถส์ไตลโ์รมนัคำทอลกิทีต่ ัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่ำและเป็นหน่ึงในโบสถท์ีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของ
กรุงวอรซ์อ โดยวหิำรถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่14 ในศลิปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธคิและน ำท่ำนชมย่านเมือง
เก่า Warsaw Old Town Square ซึง่เตม็ไปดว้ยสถำนทีส่ ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องโปแลนด์ ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยปรำสำทแบบโกธคิและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิซ์กิซิมนัด ์ย่านประวตัศิาสตรท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงและ
มคีวามโดดเด่นมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด ์ชมย่านจตัุรสัปราสาท Castle Square ซึง่ลอ้มรอบ
ดว้ยอาคารประสาทต่างๆ  รปูร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ราเหน็กนัในปัจจุบนัเกดิขึน้หลงัจากทุบก าแพงเมอืงใน
ศตวรรษที ่19 ตรงกลางเป็นอนุสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิมนัดท์ี ่3 ทีท่รงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคฟูมาสูก่รุงวอรซ์อ 
และใหท้่ำนเดนิเล่นชมย่ำนตลำดเก่ำ ซึง่ทีย่่ำนตลำดเก่ำน้ีจะมจีตัุรสัทีม่รีปูปัน้นำงเงอืกถอืโล่หก์บัดำบ ซึง่
ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำเดมิมนีำงเงอืก 2 ตวั เป็นพีน้่องกนัว่ำยน ้ำเล่น ตวัหน่ึงว่ำยไปทีเ่ดนมำรก์สว่นอกีตวัว่ำย
มำทีโ่ปแลนดแ์ลว้โดนชำวประมงจบัได ้และถูกน ำมำแสดงโชวจ์นมชีำยคนหน่ึงมำช่วยไว ้นำงเงอืกตอ้งกำร
ตอบแทนบุญคุณจงึสญัญำว่ำจะออกมำช่วยปกป้องเมอืงใหป้ลอดภยั รปูปัน้นำงเงอืกน้ีจงึเป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย  

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

 
 

วนัทีส่าม  วอรซ์อ-พอซนัน-วรอ็ตสวฟั 

เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม   
  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองพอซนัน Poznan (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) หน่ึงในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ด

ของโปแลนด ์มคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัของทวปียุโรปในช่วง
ครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 แตเ่สือ่มโทรมลงเน่ืองจำกสงครำมเกรตนอรเ์ทริน์ในช่วงปีค.ศ. 1700-1721 และได้
ตกเป็นของปรสัเซยีในปี ค.ศ.1793 เป็นสว่นหน่ึงของรฐัแกรนดด์ชัชอีอฟวอรซ์อในช่วงค.ศ. 1807-1815 
จำกนัน้เปลีย่นเป็นของปรสัเซยีและกลบัมำเป็นของโปแลนดอ์กีครัง้ในปี ค.ศ. 1918  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนชมตวัเมอืงพอซนัน ทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำวอรต์ำเมอืงทีถ่อืว่ำเป็นศูนยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ 

อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และไดช้ื่อว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิเป็นอนัดบั 2 ของโปแลนดต์่อจำก
เมอืงหลวงอย่ำงวอรซ์อ นอกจำกนี้ยงัถูกใชเ้ป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่ชจ้ดักำรแขง่ขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย ชม
จตัุรสัใจกลำงเมอืงเก่ำ Old Town Square จตัุรสัเมอืงเก่ำทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจุดศูนยร์วมของเหล่ำ
สถำนทีส่ ำคญัๆทำงประวตัศิำสตรข์องเมอืงพอซนนั ไมว่่ำจะเป็นกลุ่มอำคำรหลำกสสีนัจำกศตวรรษที1่6 ทัง้
โบสถเ์ซน้ตปี์เตอร ์โบสถเ์ซน้ตพ์อล ปรำสำทและป้อมปรำกำรรวมทัง้ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืง ซึง่อยู่ในบรเิวณ
ศูนยก์ลำงของเมอืงเก่ำ ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้ำนมำจนถงึปี 1939 ปัจจุบนั
กลำยเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรป์ระจ ำเมอืงทีม่นีกัท่องเทีย่วมำเยอืนอย่ำงไม่ขำดสำย   
จำกนัน้เดนิทำงสู่เมืองวรอ็ตสวฟั Wroclaw (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงที่มคีวำม
หลำกหลำยและเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัศิำสตร์เป็นดงัสะพำนเชื่อมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่
ละวฒันธรรมเขำ้ด้วยกนัมพีื้นฐำนทำงประวตัศิำสตร ์ชวีติที่เต็มด้วยวฒันธรรมและกำรศกึษำ น ำท่ำนผำ่น
ชมเมอืงวรอ็ตสวฟัโดยเริม่จำกแวะถำ่ยรปูกบัออสตรอฟ ทูมสก ีOstrow Tumski หรอืเกำะมหำวหิำรเป็นฉำก
หลงั สรำ้งโดยบชิอ็ปคนแรกแควน้ซลิเิซยี ในสไตลก์อธคิ โดยสรำ้งก่อนกำรสรำ้งพระรำชวงั จงึไดก้ลำยเป็น
ศูนยก์ลำงทำงศำสนำจนถงึปัจจุบนั  จำกนัน้น ำท่ำนชมควำมงำมของเมอืงเก่ำ Wroclaw Old Town หรอืที่
เรยีกได้ว่ำ Colorful City เมอืงที่มอีำคำรหลำกสสีนั โดดเด่นสวยงำม เป็นเมืองเรยีกได้ว่ำมชีวีติชวีำแห่ง
หน่ึงของโปแลนด์ และได้รบักำรจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมอืงที่มสีสีนัมำกที่สุดในโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั
อำคำรหลำกสสีนัในจตัุรสัเมอืงเก่ำ, ศำลำว่ำกำรหรอืซติี้ฮอลล์ และโบสถ์ประจ ำเมอืง พร้อมให้ท่ำนเลือก
ซื้อสนิค้ำจำกย่ำนเมอืงเก่ำแห่งน้ี 
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ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Wroclaw Centrum Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

 
 

วนัทีสี่ ่  วรอ็ตสวฟั-ออซวิซิม-คาโตวิเซ่-เชสโตโคว่า 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ผำ่นชมควำมงำมและ
เงยีบสงบของย่ำนชนบทแห่งโปแลนด์สูส่ถำนทีต่ัง้ของค่ำยกกักนัออสวทิซ ์ปัจจุบนัอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของ
รฐับำลโปแลนด ์ค่ำยแห่งน้ีเริม่จำกเยอรมนัตอ้งกำรเขำ้ยดึโปแลนด ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและ
ควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลกครัง้ที ่2 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเข้าชมค่ายกกักนัออสวิทซ์ Auschwitz ปัจจุบนัอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของรฐับำลโปแลนด ์ค่ำยแห่งน้ี

เริม่จำกเยอรมนัตอ้งกำรเขำ้ยดึโปแลนด ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรทำรุณกรรมและควำมโหดรำ้ยของสงครำมโลก
ครัง้ที ่2 ทีช่ำวนำซนี ำเอำนกัโทษชำวยวิขึน้รถไฟสูเ่มอืงเอำทช์วติซ์ทีใ่ชเ้ป็นค่ำยกกักนัและใชเ้ป็นทีป่ระหำร
ดว้ยแก๊สพษิรมควนักว่ำ 1.5 ลำ้นคน  น ำท่ำนชมกำรแสดงภำพถ่ำยต่ำงๆ ของค่ำยกกักนั รวมทัง้ของจรงิทีม่ี
กำรเกบ็รกัษำไวภ้ำยในตกึต่ำงๆ ถงึ 20 อำคำรและของใชข้องเชลยชำวยวิทีถู่กหลอกใหม้ำอยู่ทีน่ี่ อำท ิ
กระเป๋ำเดนิทำง  รองเทำ้  แปรงสฟัีน  หว ีและเสน้ผมทีว่่ำกนัว่ำมนี ้ำหนกัรวมกว่ำ 7 ตนัและชมหอ้งอำบน ้ำ 
หอ้งทีพ่วกนำซใีชส้ ำหรบัก ำจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหำรหมู ่พรอ้มชมภำพยนตรส์ัน้ทีถ่่ำยท ำโดยทหำร
รสัเซยีเมือ่ครัง้เขำ้ยดึค่ำยน้ีคนืจำกเยอรมนั ว่ำกนัว่ำ ณ สถำนทีน้ี่มผีูเ้สยีชวีติกว่ำ1.5 ลำ้นคนโดยเกอืบ
ทัง้หมดเป็นชำวยวิ  จนไดเ้วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองคาโตวิเซ่ Katowice (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45
นำท)ี เมอืงทีใ่นอดตีเคยเป็นศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมหนกัอย่ำงเหลก็และเหมอืงถ่ำนหนิของโปแลนด ์ 
น ำท่ำนผำ่นชมอนุสำวรยีช์ำวซลิเีซยี อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งกำรต่อตำ้นและเขำ้รว่มกำรสูร้บของเยอรมนัและ
ชมย่ำนเมอืงเก่ำคำโตวเิซ่มำรเ์กต็สแควร ์ซึง่เป็นจตัุรสักลำงเมอืงทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีจ่ดังำนและอเีวน้ตต์่ำงๆ 
จำกนัน้เดนิทำงต่อสูเ่มืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง)  อกีเมอืงหน่ึงทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศโปแลนดบ์นฝัง่แมน่ ้ำวำรต์ำ เป็นชุมทำงรถไฟ มี
อุตสำหกรรมสิง่ทอ กระดำษ เหลก็กลำ้ เหลก็ ผลติภณัฑอ์ำหำร เมอืงน้ีมพีพิธิภณัฑห์ลำยแห่ง นอกจำกนัน้ยงั
เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่ในศตวรรษที ่10 ในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และ 2 
เคยตกอยู่ใตก้ำรยดึครองของกองก ำลงัฝ่ำยเยอรมนั และยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลำงของผูแ้สวงบุญทีส่ ำคญัแหง่
หน่ึงของยุโรป  
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ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Mercure Czestochowa Centrum หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีห้่า  เชสโตโคว่า-คราคฟู 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 

น ำท่ำนชมเมอืงเชสโตโคว่ำ เริม่จำกแวะถ่ายรปูภายนอกวิหารจสันาโกรา Jasna Gora Church เป็นวหิำร
ทีป่ระดษิฐำนรปูนักบุญมาดอนน่าสีด า หรือ Black Madonna ซึง่คนทัว่โลกทีน่บัถอืศำสนำครสิตร์ูจ้กักนั
เป็นอย่ำงดดีว้ยปำฏหิำรยิท์ีเ่ล่ำต่อกนัมำ ตวัโบสถส์รำ้งในช่วงศตวรรษที ่14 โดยกำรบรจิำคทีด่นิจำกท่ำนดุ๊
กแห่งโอปอล พรอ้มทัง้ไดม้อบรปูทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่ำ Black Madonna ซึง่ในขณะทีม่อบให ้ภำพน้ีกม็อีำยุ
หลำยรอ้ยปีแลว้เช่นกนั จำกกำรพสิูจน์ทำงวทิยำศำสตร ์พบว่ำเป็นรปูในยุคไบเซนไทม ์และตวัวหิำรไดร้บักำร
ต่อเตมิหลำยครัง้ในหลำยศตวรรษต่อมำ วหิำรจสันำโกรำ ไมใ่ช่เป็นเฉพำะสถำนทีส่ ำคญัทำงศำสนำทีสุ่ดของ
ชำวโปลแต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของกำรต่อสูเ้พือ่เอกรำชอกีดว้ย ทีน่ี่ยงัเป็นศูนย์รวมจติใจของชำวคำทอลคิ 
ดงันัน้ในปีหน่ึงๆ จะมนีกับุญหลำยลำ้นคนจำกทัว่โลกมำแสวงบุญ ณ วหิำรแห่งนี้   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองคราคฟูหรือเมืองคราเคา Krakow (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
คราคฟูเป็นอดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจุบนั 
และเป็นหน่ึงในเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่ทีสุ่ดในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางทีนิ่ยม
ของนกัท่องเทีย่ว และในปี ค.ศ.1978 คราคฟูไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลก
ทางวฒันธรรม ซึง่ถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบนัคราคฟูเป็นทีย่อมรบัในฐานะเมอืงศูนยก์ลางทาง
วฒันธรรมและเป็นเมอืงชัน้น าทีม่แีบบแผนของสถาบนัการศกึษาโปแลนด ์วฒันธรรมและชวีติศลิปะ และยงั
เป็นหน่ึงเมอืงศูนยก์ลางส าคญัดา้นธุรกจิของโปแลนด์ มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดซึง่เหน็ไดจ้ากอาคาร
บา้นเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัตัง้แต่โรมาเนก ์ โกธคิ  เรอแนสซองส ์ บารอ็ค  รอ็คโค
โค จนถงึนีโอคลาสสคิและอารต์นูโว  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น ำท่ำนขึน้เขำวาเวล Wawel ชมและถ่ายรปูภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่มกีำร
สรำ้งขึน้ใหมใ่นแบบเรอแนสซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนที ่1 หลงัจำกพระรำชวงัเดมิทีเ่ป็นแบบโกธคิไดถู้กไฟ
ไหมไ้ปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหมอ้กีครัง้ในช่วงศตวรรษที ่16 จงึมกีำรสรำ้งใหมใ่นแบบบำรอ็ค และน ำ
ท่ำนชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถเ์ซ้นต์แมรี่ St.Mary’s Church โบสถท์ีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงครำคฟู 
แท่นบูชำท ำดว้ยไมแ้กะสลกัและชมอำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของกำรคำ้สมยันัน้ จวบจน
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ปัจจุบนัอำคำรนี้ยงัคงใชเ้ป็นสถำนทีร่บัรองเชือ้พระวงศแ์ละเหล่ำอำคนัตุกะของเมอืง และใหท้่ำนไดม้โีอกำส
เลอืกซื้อของทีร่ะลกึจำกทีน่ี่ **เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Quality System Hotel, Krakow หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก  คราคฟู-สนามบินกรงุวอรซ์อ 
เช้า รบัประทำนอำหำรทีโ่รงแรม 
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินวอรซ์อ 

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

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

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่สแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส 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 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 55,900 
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เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไมม่เีตยีง 53,900 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 8,000 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตี ัว๋โดยสำรเครื่องบนิแลว้ รำคำทวัรท์่ำนละ 24,900 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท และค่าทิปท่านละ 1,300 บาท  โดยเรียก
เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านลา่ง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิกำตำ้รแ์อรเ์วยส ์เสน้ทำง กรุงเทพฯ-วอรซ์อ// วอรซ์อ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซือ้ประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร์ 



 

 

 

 

 

 

รหสัทวัร ์AEU86-06 SuperB  Poland 7D4N/ QR on Dec2022, Jan-Mar2023    9 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่02
ม.ิย.2565 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (25 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครือ่งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำและค่ำบรกิำรดำ้นกำรนดัหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,900 บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
• ค่ำทปิพนกังำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,300บำท โดยช ำระพรอ้มค่ำทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระคำ่ทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

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

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

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

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอำยุ และจะตอ้งมอีำยุไม ่เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทุกท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนดัหมำยกำรท ำวซ่ีำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนดัหมำยยื่นวซ่ีำพรอ้มเอกสำรประกอบเบื้องตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนดัหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร์ 
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การช าระเงิน 
ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกว่ำ 21 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซ่ีำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยุโรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศโปแลนดใ์หก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพาสปอรต์ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กอง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซ่ีำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญใ่นวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนสว่นรวม 
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o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

o หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

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

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโปแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

-    ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย์ื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
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ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมูลในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เด่ียว 
-    ในวนัยืน่วีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายยื่นและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  
o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

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

สแกนรปูลงบนวซ่ีำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัร

ดว้ยพรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรม์ือถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้ พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซ่ีำ เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลำหยุด ออกมำไมเ่กนิ 1 
เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซ่ีำ พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพร้อม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีวา่งงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำนี้)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า 

และปรบัสมุดอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนัท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ หรือไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วีซ่า พรอ้ม
ส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี  

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น Statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล้่ำสุด ไมต่ ่ำกว่ำ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซ่ีำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มี
กำรเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ 
อำท ิไม่มกีำรเคลื่อนไหวเน่ืองจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยื่นขอวซ่ีำ ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรกต็ำม โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำ
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึกำรขอจดหมำยรบัรองทำงกำรเงนิ
จำกธนำคำรและระบุรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงดดยระบุชื่อลงไปในจดหมำยดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอ
ตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ
กบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มชีแ้จงระบุควำมสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยที่
อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปล
เป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทตูไมค่นืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

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

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ืน่หรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-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 ์............................. 
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     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่ อยูท่ี่ท  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 
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   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

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

 

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

 

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 

 


