
 

 

รหัส VTG 2000092 
ทัวร SuperB POLAND  โปแลนด 7 วัน  (QR) 
โดฮา- วอรซอ – พอซนัน – เมืองเชสโตโชวา – วิหารจัสนาโกรา – เชสโตโควา – ออซวิซิม –  
คราคูฟ – คายกักกันออสวิทซ – เมืองวิลลิกซกา – เมืองคราคูฟ – เขาวาเวล – พระราชวังวิลาเนา 
 

 



 

 

 
โดยสายการบินระดบั 5 ดาว กาตารแอรเวยส (QR) 

   
 บริษัทฯ นําทานสัมผัสกับอีกหน่ึงเสนทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตรและ

ศาสนา ประเทศโปแลนด  นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังน้ี 
 
วอรซอ  นครหลวงของประเทศโปแลนด และยังเปนเมอืงใหญที่สุดของประเทศดวย ต้ังอยูริม

แมน้ําวิสทูลา มอีายุเกือบ 700 ป มคีวามเกาแกและมีชื่อเสียงใน เร่ืองวัฒนธรรม
ยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตกโดดเดนในเร่ืองสถาปตยกรรม
และประวัติศาสตรและศาสนาอันยาวนาน 

คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนที่จะเปลีย่นมาเปนกรุง
วอรซอดังปจจบุนั และเปนหน่ึงในเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และเกาแกที่สุดใน
โปแลนดและเปนจุดหมายปลายทางของนักทองเทีย่ว และไดรับการขึ้นทะเบยีนจาก
องคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมแหงแรกของโปแลนด 

 เชสโตโชวา หรือเชเนสโตโควา อีกเมืองหน่ึงที่ต้ังอยูทางตอนใตของประเทศโปแลนด เมืองสําคัญ
ทางประวัตศิาสตร เคยตกอยูใตการยึดครองของกองกําลังฝ�ายเยอรมัน  

พอซนาน   หน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สดุของโปแลนด มคีวามเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปน
ศูนยกลางการคาท่ีสําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-17 เมืองพอซนัน
ถือวาเปนศูนยกลางสําคัญทางดานการคา อุตสาหกรรม การศึกษา และไดชื่อวาเปน
เมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยาง
วอรซอร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง7-13 ก.พ. / 21-27 มี.ค. / 28 มี.ค.-3 เม.ย.2563 
 
 วันแรก  กรุงเทพฯ 
 
17.00 น. นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเตอร P 

สายการบิน Qatar Airways เจาหนาทีพ่รอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
ดานเอกสารและสัมภาระ 

20.10 น.  ออกเดินทางสูกรุงโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR981 
  
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบ
เวลาการเดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตัว๋โดยสาร
สวนตัวของทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปนรายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไว
ลวงหนาหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย** 
 

23.59 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลี่ยนเคร่ือง (โดฮาเวลา
ชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

 
วันที่สอง โดฮา-วอรซอ-พอซนนั 
 
03.10 น. นําทานออกเดินทางสูกรุงวอรซอ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ 

QR263 
07.00 น. เดินทางถึงกรงุวอรซอ ประเทศโปแลนด หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ

ตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพอซนัน Poznan 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของโปแลนด 
มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลางการคาท่ีสําคัญของทวีปยุโรปในชวง
คริสตศตวรรษที่ 15-17 แตเส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอรเทิรน (ค.ศ. 



 

 

1700-1721) และไดตกเปนของปรัสเซียในป ค.ศ.1793 เปนสวนหน่ึงของรัฐแกรนด
ดัชชีออฟวอรซอในชวง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเปนของปรัสเซียและ
กลับมาเปนของโปแลนดอีกครัง้ในป ค.ศ. 1918  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานชมตัวเมืองพอซนัน ทีต่ั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอรตา เมืองพอซนันถือวาเปน

ศูนยกลางสําคัญทางดานการคา อุตสาหกรรม การศึกษา และไดชื่อวาเปนเมืองที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยางวอรซอ 
นอกจากน้ียังถกูใชเปนหน่ึงในเมืองที่ใชจัดการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 ดวย นํา
ทานเดินเลนชมเมืองพอซนัน โดยเร่ิมจากจัตรุสัใจกลางเมืองเกา (Old Town 
Square) จัตรุัสเมืองเกาท่ีดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป เปนจุดศูนยรวมของเหลาสถานที่
สําคัญๆทางประวัตศิาสตรของเมืองพอซนัน ไมวาจะเปนกลุมอาคารหลากสีสันจาก
ศตวรรษที1่6 ทั้งโบสถเซนตปเตอร โบสถเซนตพอล ปราสาทและป�อมปราการรวมทั้ง
ศาลาวาการประจําเมือง ซึ่งอยูในบริเวณศูนยกลางของเมืองเกา ถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใชงานมาจนถึงป 1939 ปจจุบนักลายเปน
พิพิธภัณฑประวัติศาสตรประจําเมืองที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนอยางไมขาดสาย นํา
ทานแวะถายรูปกับแกรนดเธียเตอร โรงละครโอเปราท่ีไดรับการออกแบบสไตลนีโอ
คลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ช่ือ MAX LITTMANN ถูกเปดใชงานคร้ังแรกในป 
1910  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Novotel Poznan Centrum หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม  พอซนัน-เชสโตโควา 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม   
 นําทานเดินทางสู เมืองเชสโตโชวา Czestochowa หรือเชเนสโตโควา อีกเมือง

หน่ึงที่ต้ังอยูทางตอนใตของประเทศโปแลนดบนฝم�งแมน้ําวารตา เปนชุมทางรถไฟ มี
อุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหล็กกลา เหล็ก ผลิตภัณฑอาหาร เมืองน้ีมีพิพิธภัณฑ
หลายแหง นอกจากน้ันยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนเมืองที่มัง่



 

 

คั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 เคยตกอยูใตการยึดครองของกอง
กําลังฝ�ายเยอรมัน และยังเปนเมืองศูนยกลางของผูแสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของ
ยุโรป (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมเมืองเชสโตโควา เร่ิมจากแวะถายรปูภายนอกวิหารและเขาชม วิหารจัสนา

โกรา Jasna Gora Church เปนวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนนาสีดํา 
หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถอืศาสนาคริสตรูจักกันเปนอยางดีดวย
ปาฏิหาริยที่เลาตอกันมา ตัวโบสถสรางในชวงศตวรรษท่ี 14 โดยการบริจาคที่ดินจาก
ทานดุกแหงโอปอล พรอมทั้งไดมอบรปูที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Black Madonna ซึ่ง
ในขณะที่มอบให ภาพน้ีก็มอีายุหลายรอยปแลวเชนกัน จากการพิสูจนทาง
วิทยาศาสตร พบวาเปนรูปในยคุไบเซนไทม และตัววิหารไดรบัการตอเติมหลายครั้ง
ในหลายศตวรรษตอมา วิหารจัสนาโกรา ไมใชเปนเฉพาะสถานที่สําคัญทางศาสนา
ที่สุดของชาวโปลแตยังเปนสัญลักษณของการตอสูเพ่ือเอกราชอีกดวย ที่น่ียังเปนศูนย
รวมจติใจของชาวคาทอลิค ดังน้ันในปหน่ึงๆ จะมีนักบญุหลายลานคนจากทั่วโลกมา
แสวงบุญ ณ วิหารแหงน้ี  พรอมใหทานเลือกซื้อสินคาจากยานเมืองเกาแหงน้ี 

                **และเพ่ือความสะดวกในการเดินเลนชมเมือง อิสระใหทานรับประทาน
อาหารคํา่ตามอัธยาศัย**  
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Mercure Czestochowa Centrum หรือระดับ
เทียบเทา 

 
วันที่สี่  เชสโตโควา-ออซวิซิม-คราคูฟ 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) ผานชมความงามและเงียบสงบของยานชนบทแหงโปแลนด นําทานเขาชม
คายกักกันออสวิทซ ปจจุบันอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลโปแลนด คายแหงน้ีเร่ิม
จากเยอรมันตองการเขายึดโปแลนด สะทอนใหเห็นถึงการทารุณกรรมและความ
โหดรายของสงครามโลกครัง้ที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสูเมือง



 

 

เอาทชวิตซทีใ่ชเปนคายกักกันและใชเปนทีป่ระหารดวยแกสพิษรมควันกวา 1.5 ลาน
คน  นําทานชมการแสดงภาพถายตางๆ ของคายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บ
รักษาไวภายในตกึตางๆ ถึง 20 อาคารและของใชของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหมา
อยูท่ีน่ี อาทิ กระเป�าเดินทาง  รองเทา  แปรงสฟีน  หวี และเสนผมที่วากันวามี
น้ําหนักรวมกวา 7 ตันและชมหองอาบน้ํา หองที่พวกนาซีใชสําหรับกาํจัดเชลยโดยใช
แกสพิษสังหารหมู พรอมชมภาพยนตรสั้นท่ีถายทําโดยทหารรัสเซียเมื่อครั้งเขายึด
คายน้ีคืนจากเยอรมนั วากันวา ณ สถานที่น้ีมผีูเสียชีวิตกวา1.5 ลานคนโดยเกือบ
ทั้งหมดเปนชาวยวิ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองวิลลิกซกา Wieliczka (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

นําทานเขาชม เหมืองเกลือวิลลิกซกา Wieliczka Royal Salt Mine เหมือง
แหงน้ีถูกคนพบใยชวงศตวรรษที่ 13 มีเร่ืองเลาเปนตํานานวา เหมืองเกลือน้ีเปน
สินสอดของเจาหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ที่มาเขาพิธีสมรสกับ Boleslaw the 
 Shy เมื่อ 700 ปกอน เหมืองเกลือแหงน้ีไดชื่อวาเปนเหมืองเกาแกที่สุดในยุโรป 
คนงานเหมืองไดแกะสลักฝาเกลือที่ติดผนังในเหมืองเปนภาพตางๆ กันมีทั้ง
อนุเสาวรียและแทนบูชา ภาพแกะสลักเหลาน้ีอายุเกาแกนับรอยๆป ความงามของ
ภาพแกะสลักที่เหมืองเกลือน้ีมีคุณคาท้ังทางดานศิลปะและประวัตศิาสตรเปนอยาง
มากองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวฒันธรรม นําทานพิสูจน
ความอัศจรรยของเหมอืงเกลอืใตดินที่ใหญที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมา
นานกวา 20 ลานปที่แลว มีการขุดลึกลงไปถงึ 327 เมตร แบงออกเปนชั้นใตดิน
ตางๆ ถึง 9 ช้ัน ทานจะไดทึ่งกับอีกหน่ึงความอัศจรรยภายในเหมืองเกลือท่ีมีทั้ง หอง
 โถง โบสถเซนตกิงกา เปนหองขนาดใหญ มีการประดับตกแตงดวยแชนเดอเลียที่ทํา
จากเกลือ สองขางสลกัรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลอืตามแบบผลงานของศิลปนดัง ลีโอนา
โด ดาวินช ีทานจะไดสัมผัสกับปติมากรรมแกะสลักโดยรอบหองโถงขนาดใหญอยาง
วิจิตรตระการตา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา 
Krakow  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นําทานชมมืองคราคูฟ อดีตเมือง
หลวงของโปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนกรุงวอรซอดัง
ปจจุบัน และเปนหน่ึงในเมืองที่ใหญทีสุ่ดเปนอันดับสองและเกาแกที่สุดในโปแลนด



 

 

และเปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักทองเที่ยว และในป ค.ศ.1978 คราคูฟไดรบั
การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึง่ถือเปน
แหงแรกของโปแลนด ปจจุบันคราคูฟเปนที่ยอมรับในฐานะเมืองศูนยกลางทาง
วัฒนธรรมและเปนเมืองชั้นนําทีม่ีแบบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด วฒันธรรม
และชีวิตศิลปะ และยังเปนหน่ึงเมืองศูนยกลางสําคัญดานธุรกิจของโปแลนด มีอารย
ธรรมรุงเรืองมากที่สุดซ่ึงเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงามดวย  
 สถาปตยกรรมทุกยุคทกุสมัยตั้งแตโรมาเนก  โกธคิ  เรอแนสซองส  บาร็อค  ร็อคโค
โค จนถึงนีโอคลาสสิคและอารตนูโว นําทานขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมและถายรูป
ภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่มีการสรางขึ้นใหมในแบบเรอ
แนสซองส โดยกษัตริยซิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมที่เปนแบบโกธิคได 
 ถูกไฟไหมไปในป ค.ศ.1499 และถูกไฟไหมอีกครัง้ในชวงศตวรรษที ่16 จงึมกีาร
สรางใหมในแบบบาร็อคถายรปูกบัป�อมปราการบารบากัน Krakow Barbacan 
สรางขึ้นเพ่ือป�องกันรักษาเมือง แนวกําแพงเมืองเดิมเปนที่ช่ืนชอบของศิลปนที่จะมา
แสดงผลงานและชมประตูเขาเมืองฟลอเรนเกท ที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษ 
 ที่ 13 และนําทานชมภายนอกของโบสถเซนตแมรี่ โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ 
แทนบูชาทําดวยไมแกะสลักและชมอาคารการคาผาในอดีตและถือเปนจุดหลักของ
การคาสมัยน้ัน จวบจนปจจุบันอาคารน้ียงัคงใชเปนสถานที่รับรองเช้ือพระวงศและ
เหลาอาคันตุกะของเมอืง และใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกจากที่น่ี และนํา
ทานแวะเลือกซื้อสินคาจาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวิตความเปนอยูหรือ 
Lifestyle ของคนรุนใหมในเมืองคราคูฟ **เพ่ือความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา 
อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั** 

               จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก Q Hotel Krakow หรือระดบัเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา คราคูฟ-วอรซอ 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสู กรุงวอรซอ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด และ

ยังเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศดวย ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ป มี
ความเกาแกและมีชื่อเสียงในเร่ืองวัฒนธรรมยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของ
ตะวันออกกับตะวันตก โดดเดนในเรื่องสถาปตยกรรมและประวตัิศาสตรและศาสนา
อันยาวนาน หลังจากที่โปแลนดเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมา
เปนระบบเศรษฐกิจเสร ีสงผลใหชาวโปลมชีีวติความเปนอยูพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเปน
ลําดับ แมวาบานเมืองจะเคยไดรับความเสียหายมากมายจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 
แตชาวโปลสามารถฟم�นฟูบานเมืองจนเปนดังเดิม ไดรบัการประกาศใหเปนมรดกโลก
ในป ค.ศ.1980 วอรซอเปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็กกลา, 
รถยนต, เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเปนศูนยกลางดานการศึกษา มี
สถาบันการศกึษามากกวา 66 แหง วอรซอเปนที่รูจักของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอรซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอรซอ  (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย  นําทานเขาชมพระราชวังวิลาเนาหรือวลิาเนาสกี้  Wilanow Palace เปน

พระราชวังที่ต้ังอยูในอําเภอวิลาเนาในกรุงวอรซอ ตัวอาคารสรางดวยสถาปตยกรรม
แบบบาร็อค และพระราชวังแหงน้ีรอดพนจากสงครามโลกครัง้ที่ 2 มาไดและไดทํา
หนาท่ีเตือนความทรงจาํของวัฒนธรรมใหกับชาวโปแลนดและยังเปนอนุสาวรียที่
สําคัญที่สุดของโปแลนด ที่น่ีเปนทั้งพระราชวงัและพิพิธภัณฑที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ.
1805 เปนที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ  
(ในบางชวงฤดกูาลพระราชวังอาจปดเขาชมโดยไมไดแจงลวงหนา กรณีสามารถสลับ
วันเขาชมได จะทําการสลับการเขาชมเปนวันถัดไปแทน หากไมไดจะจัดหาพระราชวัง
อ่ืนๆ หรือสถานที่เขาชมอ่ืนๆ ในแบบเดียวกันหรือใกลเคียงกันใหเขาชมแทน กรณีที่
ปดทั้งหมดจะคืนคาเขาชมใหแทน) จากน้ันนําทานชมกรงุวอรซอ นอกจากเปนเมือง
หลวงของประเทศแลว ยังเปนสัญลักษณทางศาสนาคริสตที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของ
โลก  ชมยานจตัุรัสเมืองเกา ซึ่งถือวาเปนจตัุรสัท่ีงดงามที่สุดแหงหน่ึงในโปแลนด มี



 

 

อายุยอนไปในศตวรรษท่ี 14 อาคารสวนใหญเกิดจากการสรางอาคารของพอคาท่ี
รํ่ารวยในชวงศตวรรษที่ 17 ทําใหดานหนาของอาคารถูกตกแตงอยางวิจิตรและ
ตกแตงตามความชอบของเจาของมีทั้งแบบโกธิค เรอแนสซองส  บาร็อคและแบบนีโอ
คลาสสิค ถายรูปกับ St.Stanislaw Kostka Church หรือโบสถเซนตสตานิสลอส 
คอสทกา แทน เปนโบสถที่มีสถาปตยกรรมงดงามของอาคารคูและมียอดหลังคา
แหลมสูงคลายลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค และเปนโบสถที่มีความสําคัญอีกแหง
หน่ึงของกรุงวอรซอและยังเปนตัวแทนแหงครสิตจักรของประเทศโปแลนด ซึ่งโบสถ
สําคัญแหงน้ีถูกสรางขึน้ตั้งแตป ค.ศ.1927 และแลวเสร็จในป ค.ศ.1963 นําทานผาน
ชมถนนท่ีสวยงามที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงในกรุงวอรซอ Nowy Swiat Street และ
ถนนสายประวตัิศาสตร Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ
เสนทางเสด็จพระราชดาํเนิน สองขางทางประกอบไปดวยโบสถเซนตแอนนา  
มหาวิทยาลัยวอรซอ มหาวิทยาลัยท่ีใหญที่สุดกรุงวอรซอ และนอกจากน้ียังเปนที่ต้ัง
ของพระราชวังตางๆ  (เพ่ือความสะดวกในการชมเมืองหรือเลือกซือ้ของฝากหรือ
ของที่ระลึกพ้ืนเมืองอสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)    
สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Express Warsaw 
Airport หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่หก วอรซอ-สนามบิน 
 
เชา รับประทานอาหารที่โรงแรม 

นําชมและถายรูปภายนอกกับพระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังที่
สรางแบบสไตลบาร็อค หรือบางคร้ังเรียกวา วังน้ํา หรือวาพระราชวงับนเกาะ ตั้งอยู
ในสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะที่ใหญที่สุดของกรุงวอรซอบนเน้ือท่ีกวา 76 ไรใจ
กลางเมือง พระราชวังไดรับการตกแตงอยางหรูหราดวยรูปปم�นภาพวาดตางๆ บนผนัง 
และพื้นตกแตงดวยกระเบ้ืองสีฟ�าซึ่งมีความงดงามอยางยิ่ง และชมอนุเสาวรียของเฟ
เดอริกโชแปง นักดนตรีผูมีชื่อเสียงระดบัโลก  แลวนําทานถายรูปกบัภายนอกปราสาท
หลวง  Royal Castle ปราสาทอันเกาแกนับยอนหลังไปในศตวรรษที่ 14 และยัง
เปนที่พํานักของทานประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนดแตถูกทาํลายลงในชวง



 

 

สงครามโลกครัง้ที่ 2 ในชวงที่กองกําลังของนาซีเขามายึดครอง ปจจบุันไดทําการ
ปรับปรงุเปนพิพิธภัณฑแหงชาติของกรุงวอรซอและท่ีแหงน้ีเองยังเคยเปนที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครัง้เสร็จจากการ
ประพาสกรุงวอรซอ ในป ค.ศ.1897  

  (เพ่ือความสะดวกในการชมเมืองหรือเลือกซือ้ของฝากหรือของที่ระลึกพ้ืนเมือง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)     

บาย  นําทานชมยานเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรของโปแลนด 
นําชมโบสถ เซนตจอหน คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเกาของกรุงวอรซอ โบสถน้ีเปน 1 
ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอรซอ ที่ไดรบัการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกทางดานวัฒนธรรม ชมยานชุมชนชาวเมืองเกาซึ่งประกอบไปดวยปราสาท
แบบโกธิคและอนุเสาวรียของกษัตริยซิกิซมันด ยานประวตัิศาสตรทีเ่กาแกที่สุดของ
เมืองและมีความโดดเดนมากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด ชมจัตุรัสปราสาท 
Castle Square ซึ่งลอมรอบดวยอาคารประสาทตางๆ  รปูรางของอาคารตางๆ ที่
เราเห็นกันในปจจุบันเกดิขึ้นหลังจากทุบกําแพงเมืองในศตวรรษท่ี 19 ตรงกลางเปน
อนุเสาวรียกษัตริยซกิิซมันดที่ 3 ที่ทรงยายเมอืงหลวงจากคราคูฟมาสูกรุงวอรซอ 
ถายรูปกับป�อมปราการวอรซอ ดานปราการรปูครึง่วงกลมหรือป�อมปราการแหง
ประวตัิศาสตรที่ครั้งหน่ึงเคยลอมรอบกรุงวอรซอเอาไว โดยตวัป�อมน้ีตั้งตระหงานอยู
ระหวางยานเมืองเกาและเมืองใหม ใหทานเดินเลนชมยานตลาดเกา ยานทองเที่ยวท่ี
มีความสําคญัทางประวัติศาสตรและมคีวามเกาแกที่สุด โดยอาคารสวนใหญถูกสราง
ขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 ที่ยานตลาดเกาน้ี จะมีจัตุรัสท่ีมรีูปปم�นนางเงอืกถือโลหกับ
ดาบ ซึ่งตามตํานานกลาววาเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เปนพี่นองกันวายน้ําเลน ตัวหน่ึง
วายไปที่เดนมารกสวนอีกตัววายมาที่โปแลนดแลวโดนชาวประมงจบัได และถูกนํามา
แสดงโชวจนมชีายคนหน่ึงมาชวยไว นางเงือกตองการตอบแทนบุญคณุจึงสัญญาวาจะ
ออกมาชวยปกป�องเมอืงใหปลอดภัย รูปปم�นนางเงือกน้ีจึงเปนเหมือนสัญลักษณของ
กรุงวอรซอดวย ใหทานเดินเลนและเลือกซื้อสินคาตางๆ จากยานน้ี   

17.30 น.  นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงวอรซอ 
21.30 น. ออกเดินทางจากกรุงวอรซอ โดยสายการบินกาตารแอรเวยส เที่ยวบินที่ 

QR262 



 

 

วันที่เจ็ด โดฮา-กรุงเทพฯ 
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพ่ือแวะเปลีย่นเครื่อง 
07.15 น.  นําทานออกเดินทางสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาตารแอรเวยส  เที่ยวบินที่ 

QR832 
17.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 

** ชวงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ทานที่
เดินทางเพ่ือตอเคร่ือง กรุณาเช็คเที่ยวบินและเวลาที่แนนอนอีกครั้ง** 

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

 
 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  หรอืสถานที่ใดทีไ่มสามารถเขา
ชมไดดวยสาเหตตุางๆ หรือสถานที่ปดโดยมิไดรับแจงใหทราบลวงหนา  บริษัทฯ ขออนุญาต
ทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราคาเดินทาง 7-13 ก.พ. / 21-27 มี.ค. / 28 มี.ค.-3 เม.ย.2563 
 

SuperB Poland 7 Days 
/QR 

โปแลนด 7 วัน / QR 
ราคารวมตั๋วโดยสาร 

ราคาไมรวมรวมตั๋ว
โดยสาร (กรณีที่บางทาน
ซื้อตั๋วแยกเดี่ยวหรือมีตั๋ว

โดยสารอยูแลว) 
ราคาผูใหญ ทานละ 38,300 19,300 
พักเด่ียวเพ่ิม ทานละ 4,900 4,900 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน** 
**ไมรวมคาบริการดานนัดหมายวีซาและเอกสารดานวีซาทานละ 2,900 บาท //  
คาทิปคนขับ, ทิปไกดทองถิ่น และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท  
(คาใชจายวีซาและทปิชําระพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) ** 
 
หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน ไมมีราคา
เด็ก และจะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 

 กรณีทานที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตั๋วโดยสารของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการย่ืนวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถย่ืนวซีา
พรอมคณะได  

 อัตราคาเดินทางและตั๋วโดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตั๋วโดยสารแลว
ไมสามารถขอ 
รีฟนดหรือคืนเงินไดทกุกรณี 

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังน้ันจึงขอความรวมมือใน
การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบรูณ ทั้งน้ีเพ่ือเปนผลดแีละ
ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวซีา 



 

 

อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Qatar Airways เสนทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซอ-

โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องด่ืม, คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ี

ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน

ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพัก, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่31 ต.ค.2562  หากมีเพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามนั
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

 
อัตรานี้ไมรวมบรกิาร 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทานละ 2,900 

บาท (ซึ่งจะจัดเกบ็พรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิน่และคาทปิหัวหนาทัวร เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ ทาน

ละ 1,500 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาทิปพนักงานยกกระเป�า ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง 

หรือหากตองการการบริการยกกระเป�าจะตองชําระคาทิปตามทีโ่รงแรมนั้นๆ เรียกเกบ็ 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดีฯลฯ 



 

 

 คาอาหารหรือเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร) 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, การปรบัคาธรรมเนียมวีซา หรือการปรับ

คาบรกิารอ่ืนท่ีเกี่ยวกบัวีซา หรืออ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศ

ที่นอกเหนือจากประกนัอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกันเพ่ิมเติมได 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 

 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทาง
อยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทําการ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจําคาตั๋วโดยสาร

ของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 60 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมดัจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 30 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามดัจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจ
คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง

ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ

ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล



 

 

สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 
ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรอื 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไป
แลว  

o หากชวงทีเ่ดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

o  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรืออาจจะ
ตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี

ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
 

 



 

 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยย่ืนขอวีซาที่สถานทูตโปแลนด) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 
-    ผูย่ืนคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพ่ือ ถายรูป และสแกนนิ้ว

มือ ที่สถานทูตหรือศนูยย่ืนวีซาของสถานทูตน้ันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมี
การนัดหมายไวลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วนัและ
เวลานัดหมายเปนไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพ่ือทําการนัดหมายการย่ืนวีซาแบบหมู
คณะ/เดี่ยว 

-    ในวันย่ืนวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนาํเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมใน
วันนัดหมายย่ืนและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูป
เพ่ิมเติมใดๆ ผูสมัครจะตองเปนผูชําระคาใชจายน้ันๆ ดวยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทตูจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   



 

 

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 15 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว 

ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถอื  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน,พรอมระบวุันลาหยุด 
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา เปนตน 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ร่ิมทํางานกับหนวยงาน 
หรือองคกร ,พรอมระบุวันลาหยุด ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา พรอมใบลาและ
สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํา่กวา 3 เดือน พรอม
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
 



 

 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือ

จากสถาบัน  เปน 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  
 

o หลักฐานการเงิน   
- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงช่ือเจาของบัญชี ของธนาคารใดๆ 

ถายสําเนา ทุกหนา และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบนัที่สุดเทาที่จะทําได หรือไม
เกิน 15 วนันับจากวันนัดหมายย่ืนวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีช่ือเจาของ
บัญชี  

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ 
พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจบุัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน Statement 
จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมตํา่กวา 15 วันนับจากวัน
นัดหมายยื่นวีซา แตหากใช statement แลวยังคงไมมกีารเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทํา
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ 



 

 

ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอ่ืนๆ ตามแต
ละบุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบดวย อาทิ 
เชน บญัชีเงินฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครวั หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวซีา ตองออกหนังสือ
รับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบญัชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชนีอย ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอม
ระบุชื่อและความสัมพนัธช้ีแจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย รวมถึงการขอจดหมาย
รับรองทางการเงินจากธนาคารและระบุรับรองคาใชจายใหอีกฝ�ายหน่ึงดดยระบชุื่อลงไปใน
จดหมายดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา

ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายและยินดีชดเชย
คาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 



 

 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบคุวามสัมพันธกบั
ผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ
แนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สมัภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ี
ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 
 
 
 



 

 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 
 *** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ

เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอ
ยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงยื่นคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
    ................................................................................................................................................................ 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
  
 



 

 

     กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูที่ทํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
      กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
     ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
    ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
    กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
    กรณีที่ทานเคยไดรับวีซา ทานไดจากสถานทูตใด ...................................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
    ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

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

 
 
 
 


