
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

SuperB Poland 
โปแลนด ์� วนั � คืน 

โดยสายการบินระดบั � ดาว กาต้ารแ์อรเ์วยส์ (QR) 
   
 บรษิทัฯ นําท่านสมัผสักบัอกีหนึ �งเสน้ทางงดงามและดนิแดนทางประวตัศิาสตรแ์ละศาสนา ประเทศโปแลนด ์ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง
ต่างๆ ที �งดงามดงันี& 
 

วอรซ์อ นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ที �สดุของประเทศดว้ย ตั &งอยู่รมิแม่นํ&าวสิทลูา มอีายุเกอืบ .// ปี มคีวาม
เก่าแก่และมชีื �อเสยีงในเรื �องวฒันธรรมยโุรปที �มลีกัษณะผสมผสานของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื �องสถาปัตยกรรม
และประวตัศิาสตรแ์ละศาสนาอนัยาวนาน 

คราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.����-���  ก่อนที #จะเปลี #ยนมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจบุนั และเป็นหนึ #งในเมอืงที #
ใหญ่ที #สดุเป็นอนัดบั 1 และเก่าแก่ที #สดุในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางที #นิยมของนกัท่องเที #ยว และไดร้บัการขึ5น
ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึ #งถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เชสโตโชวา่  หรอืเชเนสโตโคว่า อกีเมอืงหนึ �งที �ตั &งอยูท่างตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์เมอืงสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์เคยตกอยูใ่ตก้ารยดึ

ครองของกองกาํลงัฝ่ายเยอรมนั  
วรอ็ตสวฟั เมอืงมคีวามหลากหลายและเปี�ยมล้นดว้ยวฒันธรรมของประวตัิศาสตรใ์นเมอืงนี&  เป็นดงัสะพานเชื �อมระหว่างคนในแต่ละ

รุ่น แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั เป็นแบบเมอืงที �ทนัสมยัของเมอืงใหญ่ ที �มพีื&นฐานทางประวตัศิาสตร์ ชวีติที �เตม็ดว้ย
วฒันธรรมและการศกึษา 

พอซนาน   หนึ �งในเมอืงที �เก่าแก่ที �สดุของโปแลนด ์มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงสงูสดุในฐานะเป็นศนูยก์ลางการคา้ที �สาํคญัของทวปียุโรปในชว่ง
ครสิตศ์ตวรรษที � 15-17 เมอืงพอซนนัถอืว่าเป็นศนูยก์ลางสาํคญัทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศกึษา และไดช้ื �อว่าเป็น
เมอืงที �มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อร ์ 

 

กาํหนดการเดินทาง  &'-)* เม.ย. / ). เม.ย.-/ พ.ค./ 
    *&-1 พ.ค. / /-&& พ.ค. / &1-)� พ.ค.)�2) 
 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

17.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัที*สนามบินสุวรรณภมิู  ชั 3น 4 ประตหูมายเลข � เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาตารแ์อรเ์วยส์  
เจา้หน้าที
พรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เที*ยวบินที* QR981 
**กรณีเดินทางวนัที* D-� พ.ค. และ 4-DD พ.ค. เที*ยวบินจากสวุรรณภมิู เป็น QR833 ออกเดินทางเวลา HI.�� น. และ
จะถึงโดฮาในเวลา II.I� ของวนัรุง่ขึ3น** 
**กรณีเดินทางวนัที* MI มี.ค. เที*ยวบินจากสุวรรณภมิู เป็น QR835 ออกเดินทางเวลา HD.II น. ** 
**กรณีที*บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกาํหนดการ
เดินทางอีกครั 3งก่อนทาํการจองตั Pวโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื*องจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซีรี*และได้มีการ
ดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื*อเปลี*ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี*ยนแปลงเลก็น้อย** 

23.50 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง (โดฮาเวลาช้ากวา่ประเทศไทย 4 ชั *วโมง) 
 
วนัที �สอง โดฮา-วอรซ์อ-คราคฟู 

01.50 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เที*ยวบินที* QR263 
06.50 น. เดินทางถึงกรุงวอรซ์อ ประเทศโปแลนด์  หลงัผ่านขั !นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้ว  

จากนั !นนําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง กรงุวอรซ์อ นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ที�สุดของประเทศ
ดว้ย ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าวสิทลูา มอีายุเกอืบ &'' ปี มคีวามเก่าแก่และมชีื�อเสยีงในเรื�องวฒันธรรมยุโรปที�มลีกัษณะผสมผสานของ
ตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื�องสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ละศาสนาอนัยาวนาน หลงัจากที�โปแลนดเ์ปลี�ยน
ระบบการปกครองจากระบอบสงัคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกจิเสร ีส่งผลใหช้าวโปลมชีวีติความเป็นอยู่พฒันาในทางที�ดขี ึ�น
เป็นลาํดบั แมว้่าบา้นเมอืงจะเคยไดร้บัความเสยีหายมากมายจากสงครามโลกครั �งที� 7 แต่ชาวโปลสามารถฟื�นฟูบา้นเมอืงจน
เป็นดงัเดมิไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.:;<' วอรซ์อเป็นเมอืงศูนยก์ลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหลก็กลา้, 
รถยนต์, เครื
องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากนี!ยงัเป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษา มสีถาบนัการศกึษามากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อ
เป็นที
รูจ้กัของนานาชาติจากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึ
งตั !งชื
อตามกรุงวอรซ์อ  นําชม พระราชวงัลาเซียนกี3 Lazienki Palace 
พระราชวังที
สร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือบางครั !งเรียกว่า วังนํ! า หรือว่าพระราชวังบนเกาะ ตั !งอยู่ในสวนลาเซียนกี! 
สวนสาธารณะที
ใหญ่ที
สุดของกรุงวอรซ์อบนเนื!อที
กว่า 67 ไร่ใจกลางเมอืง พระราชวงัไดร้บัการตกแต่งอย่างหรูหราดว้ยรูป

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 

Update 11 Feb 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปั!นภาพวาดต่างๆ บนผนงั และพื!นตกแต่งดว้ย กระเบื!องสฟ้ีาซึ
งมคีวามงดงามอย่างยิ
ง และชมอนุเสาวรยี์ของเฟเดอรกิโช
แปง นกัดนตรผีูม้ชี ื
อเสยีงระดบัโลก  แลว้นําท่าน ถ่ายรปูกบัภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอนัเก่าแก่นบั
ย้อนหลงัไปในศตวรรษที
 ;< และยงัเป็นที
พํานักของท่านประธานาธบิดีของสาธารณรฐัโปแลนด์แต่ถูกทําลายลงในช่วง
สงครามโลกครั !งที
 2 ในช่วงที
กองกาํลงัของนาซเีขา้มายดึครอง ปัจจุบนัไดท้าํการปรบัปรุงเป็นพพิธิภณัฑ ์แห่งชาติของกรุง
วอรซ์อและที
แห่งนี!เองยงัเคยเป็นที
ประทบัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที
 A) เมื
อครั !งเสรจ็จากการ
ประพาสกรุงวอรซ์อ ในปี ค.ศ.;DE6  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคราคฟูหรือเมืองคราเคา Krakow อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.;FGD-;AE7 ก่อนที
จะ

เปลี
ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดงัปัจจุบนั และเป็นหนึ
งในเมืองที
ใหญ่ที
สุดเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่ที
สุดในโปแลนด์และเป็น
จุดหมายปลายทางที
นิยมของนกัท่องเที
ยว และในปี ค.ศ.;E6D คราคฟูไดร้บัการขึ!นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืง
มรดกโลกทางวฒันธรรม ซึ
งถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์ปัจจุบนัคราคฟูเป็นที
ยอมรบัในฐานะเมอืงศนูยก์ลางทางวฒันธรรม
และเป็นเมอืงชั !นนําที
มแีบบแผนของสถาบนัการศกึษาโปแลนด์ วฒันธรรมและชวีติศลิปะ และยงัเป็นหนึ
งเมอืงศูนยก์ลาง
สาํคญัดา้นธุรกจิของโปแลนด ์มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากที
สดุซึ
งเหน็ไดจ้ากอาคารบา้นเรอืนที
สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยคุ
ทุกสมัยตั !งแต่โรมาเนก์  โกธิค  เรอแนสซองส์  บาร็อค  ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ < ชั 
วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั ! ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที 6สาม  คราคฟู-ออสวิซิม-คราคฟู 

เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม   
 นําท่านขึ�นเขา วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซึ�งมกีารสรา้งขึ�นใหม่ในแบบเรอแนส

ซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนที� : หลงัจากพระราชวงัเดมิที�เป็นแบบโกธคิไดถู้กไฟไหมไ้ปในปี ค.ศ.:?;; และถูกไฟไหมอ้กีครั �ง
ในช่วงศตวรรษที� :@ จงึมกีารสรา้งใหม่ในแบบบารอ็ค ถ่ายรปูกบัป้อมปราการบารบ์ากนั Krakow Barbacan สรา้งขึ�น
เพื�อป้องกนัรกัษาเมอืง แนวกําแพงเมอืงเดมิเป็นที�ชื�นชอบของศลิปินที�จะมาแสดงผลงานและชมประตูเขา้เมอืงฟลอเรนเกท 
ที�สรา้งขึ�นตั �งแต่สมยัศตวรรษที� :A และนําท่านชมภายนอกของโบสถเ์ซ้นตแ์มรี� โบสถ์ที�มชีื�อเสยีงของเมอืงคราคูฟ แท่น
บชูาทาํดว้ยไมแ้กะสลกัและชมอาคารการคา้ผา้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของการคา้สมยันั �น จวบจนปัจจุบนัอาคารนี�ยงัคงใช้
เป็นสถานที�รบัรองเชื�อพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมอืง และใหท้่านไดม้โีอกาสเลอืกซื�อของที�ระลกึจากที�นี� และนําท่าน
แวะเลอืกซื�อสนิค้าจาก Galeria Krakowska สมัผสัชวีิตความเป็นอยู่หรอื Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ (เพื�อ
ความสะดวกในการเลือกซื>อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ : ชั �วโมง) ผ่านชมความงามและเงยีบสงบของย่าน
ชนบทแห่งโปแลนด ์นําท่านเขา้ชม ค่ายกกักนัออสวิทซ ์ปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารดูแลของรฐับาลโปแลนด ์ค่ายแห่งนี�เริ�มจาก
เยอรมนัต้องการเขา้ยดึโปแลนด์ สะท้อนให้เหน็ถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั �งที� 7 ที�ชาวนาซี
นําเอานกัโทษชาวยวิขึ�นรถไฟสูเ่มอืงเอาทช์วติซท์ี�ใชเ้ป็นค่ายกกักนัและใชเ้ป็นที�ประหารดว้ยแก๊สพษิรมควนักว่า :.M ลา้นคน  
นําท่านชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกกักนั รวมทั �งของจรงิที�มกีารเกบ็รกัษาไวภ้ายในตึกต่างๆ ถงึ 7' อาคารและ
ของใช้ของเชลยชาวยิวที�ถูกหลอกให้มาอยู่ที�นี� อาทิ กระเป๋าเดินทาง  รองเท้า  แปรงสฟัีน  หวี และเส้นผมที�ว่ากนัว่ามี
นํ�าหนกัรวมกว่า & ตนัและชมหอ้งอาบนํ�า หอ้งที�พวกนาซใีชส้าํหรบักาํจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู่ พรอ้มชมภาพยนตร์
สั �นที�ถ่ายทาํโดยทหารรสัเซยีเมื�อครั �งเขา้ยดึค่ายนี�คนืจากเยอรมนั ว่ากนัว่า ณ สถานที�นี�มผีูเ้สยีชวีติกว่า:.M ลา้นคนโดยเกอืบ
ทั �งหมดเป็นชาวยวิ  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางกลบัเมืองคราคฟู (ใชเ้วลาเดนิทงประมาณ : ชั �วโมง)   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ.ภตัตาคารจนี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั ! ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที 6สี 6   คราคฟู-เหมืองเกลือวิลลิกซก์า-เชสโตโชวา่ 

เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เหมืองเกลือวิลลิกซก์า Wieliczka Royal Salt Mine เหมอืงแห่งนี!ถูกคน้พบใยช่วงศตวรรษที
 ;G มเีรื
อง

เล่าเป็นตํานานว่า เหมอืงเกลอืนี!เป็นสนิสอดของเจา้หญงิฮงักาเรยีน ชื
อ Kinga ที
มาเขา้พธิสีมรสกบั Boleslaw the Shy เมื
อ 
6FF ปีก่อน เหมอืงเกลอืแห่งนี!ไดช้ื
อว่าเป็นเหมอืงเก่าแก่ที
สุดในยุโรป คนงานเหมอืงไดแ้กะสลกัฝาเกลอืที
ตดิผนังในเหมอืง
เป็นภาพต่างๆ กนัมทีั !งอนุเสาวรยี์และแท่นบูชา ภาพแกะสลกัเหล่านี�อายุเก่าแก่นับร้อยๆปี ความงามของภาพแกะสลกัที�
เหมอืงเกลอืนี�มคุีณค่าทั �งทางดา้นศลิปะและประวตัศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก องคก์ารยเูนสโกไ้ดข้ึ�นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกดา้น
วฒันธรรม  นําท่านพสิจูน์ความอศัจรรยข์องเหมอืงเกลอืใต้ดนิที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมเีกลอืโดยธรรมชาติมานานกว่า 7' 
ลา้นปีที�แลว้ มกีารขุดลกึลงไปถึง A7& เมตร แบ่งออกเป็นชั �นใต้ดนิต่างๆ ถึง ; ชั �น ท่านจะไดท้ึ�งกบัอกีหนึ�งความอศัจรรย์
ภายในเหมอืงเกลอืที�มทีั �ง หอ้งโถง โบสถเ์ซน้ตก์งิกา้ เป็นหอ้งขนาดใหญ่ มกีารประดบัตกแต่งดว้ยแชนเดอเลยีที�ทาํจากเกลอื 
สองขา้งสลกัรปูนูนตํ�าบนหนิแร่เกลอืตามแบบผลงานของศลิปินดงั ลโีอนาโด ดาวนิช ีท่านจะไดส้มัผสักบัปตมิากรรมแกะสลกั
โดยรอบหอ้งโถงขนาดใหญ่อย่างวจิติรตระการตา   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ�งที�ตั �งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

โปแลนดบ์นฝั �งแม่นํ�าวารต์า เป็นชุมทางรถไฟ มอุีตสาหกรรมสิ�งทอ กระดาษ เหลก็กลา้ เหลก็ ผลติภณัฑ์อาหาร เมอืงนี�มี
พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนั �นยงัเป็นเมืองที�มีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ เป็นเมืองที�มั �งคั �งในศตวรรษที� 10 ใน
สงครามโลกครั �งที� 1 และ 2 เคยตกอยู่ใตก้ารยดึครองของกองกําลงัฝ่ายเยอรมนั และยงัเป็นเมอืงศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญที�
สาํคญัแห่งหนึ�งของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั �วโมง)  นําท่านถ่ายรปูจากภายนอกวหิารและเขา้ชม วิหารจสันาโก
รา Jasna Gora Church เป็นวหิารที�ประดษิฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดาํ หรือ Black Madonna ซึ�งคนทั �วโลกที�นับถือ
ศาสนาครสิต์รูจ้กักนัเป็นอย่างดดีว้ยปาฏหิารยิท์ี�เล่าต่อกนัมา ตวัโบสถ์สรา้งในช่วงศตวรรษที� :? โดยการบรจิาคที�ดนิจาก
ท่านดุ๊กแห่งโอปอล พรอ้มทั �งไดม้อบรปูที�รูจ้กักนัโดยทั �วไปว่า Black Madonna ซึ�งในขณะที�มอบให ้ภาพนี�กม็อีายุหลายรอ้ย
ปีแล้วเช่นกนั จากการพิสูจน์ทางวทิยาศาสตร์ พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววหิารได้รบัการต่อเติมหลายครั �งใน
หลายศตวรรษต่อมา วหิารจสันาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที�สาํคญัทางศาสนาที�สุดของชาวโปลแต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของ
การต่อสูเ้พื�อเอกราชอกีดว้ย ที�นี�ยงัเป็นศนูยร์วมจติใจของชาวคาทอลคิ ดงันั �นในปีหนึ�งๆ จะมนีกับุญหลายลา้นคนจากทั �วโลก
มาแสวงบุญ ณ วหิารแห่งนี�              

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั O ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที 6ห้า  เชสโตโชวา่-วรอ็ตสวฟั 

เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองวรอ็ตสวฟั Wroclaw เมอืงมคีวามหลากหลายและเปี�ยมล้นด้วยวฒันธรรมของประวตัิศาสตร์ใน

เมอืงนี� เป็นดงัสะพานเชื�อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเขา้ด้วยกนั เป็นแบบเมอืงที�ทนัสมยัของเมอืงใหญ่ ที�
มพีื�นฐานทางประวตัิศาสตร์ ชวีติที�เต็มด้วยวฒันธรรมและการศกึษา (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ A ชั �วโมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านผ่านชมอดตีเมอืงหลวงแห่งแคว้นซลิเิซยี ที�เคยถูกครอบครองโดยราชวงศ์ต่างๆ ก่อนถูกควบรวมกบัโปแลนด์ในปี 

ค.ศ.1945 ต่อมาชาวโปลจากฝั �งตะวนัออกหลั �งไหลเขา้มาอยู่ที�วรอท-ซวฟัเป็นจ่านวนมาก และไดนํ้าวฒันธรรมหลายอย่างมา
เผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกิจตกต่�าแรงงานได้ไปรวมกันสไตรค์ที�เมืองกดานคซ์ นําโดย เลค วาเวนซา ต่อ
มาวรอ็ตสวฟัถูกตั �งเป็นเมืองศูนย์กลางการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ท่านสามารถถ่ายรูปกบัออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumski หรอืเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลงั สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้าง
พระราชวงั จงึไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาจนถงึปัจจุบนั  นําท่านชมความงามของเมอืงเก่าที�เรยีกได้ว่า Colorful 
city เมอืงที�มอีาคารหลากสสีนั โดดเด่นสวยงาม เป็นเมอืงเรยีกได้ว่ามชีวีติชวีาแห่งหนึ�งของโปแลนด์ และได้รบัการจดั
อนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมอืงที�มสีสีนัมากที�สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นําท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสสีนั
ในจตัุรสัเมอืงเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจําเมอืง ผ่านชมมหาวิทยาลยัวรอ็ตสวฟั (University of 
Wroclaw) มหาวทิยาลยัเก่าแก่ที�มชีื�อเสยีงประจําเมอืง ซึ�งบุคคลากรชั �นนําของโลก ที�ได้รบัรางวลัโนเบลถึง 10 คน
ด้วยกนัในช่วง 100 ปีที�ผ่านมาไดเ้คยศกึษาอยู่ที�นี� ในยุคศตวรรษที� 18 มหาวทิยาลยัแห่งนี�เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, 
โกดงั, และที�คุมขงัเชลย ในช่วงสมยัยุคสงครามกบัรสัเซยี พร้อมให้ท่านเลอืกซื�อสนิค้าจากย่านเมอืงเก่าแห่งนี� และเพื�อ
ความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั ! ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที 6หก  วรอ็ตสวฟั-พอซนาน-วอรซ์อ 
เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั �วโมง) เป็นหนึ�งในเมืองที�เก่าแก่ที�สุดของ
โปแลนด ์มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงสงูสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ที�สาํคญัของทวปียุโรปในช่วงครสิต์ศตวรรษที� 15-17 แต่
เสื�อมโทรมลงเนื�องจากสงครามเกรตนอรเ์ทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรสัเซยีในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ�ง
ของรฐัแกรนดด์ชัชอีอฟวอรซ์อในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั �นเปลี�ยนเป็นของปรสัเซยีและกลบัมาเป็นของโปแลนดอ์กีครั �ง
ในปี ค.ศ. 1918 ตวัเมืองตั �งอยู่รมิฝั �งแม่นํ�าวอรต์า เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสําคญัทางด้านการค้า อุตสาหกรรม 
การศกึษา และไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�ม ี ความสาํคญัทางเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อร ์
นอกจากนี�ยงัถูกใช ้เป็นหนึ�งในเมอืงที�ใชจ้ดัการแขง่ขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย นําท่านเดนิเล่นชมเมอืงพอซนัน โดยเริ�มจาก 
จตุัรสัใจกลางเมอืงเก่า (Old Town Square) จตุรสัเมอืงเก่าที�ดทีี�สดุแห่งหนึ�งในยโุรป เป็นจุดศนูยร์วมของเห ล่ า ส ถ า น ที�
สาํคญัๆทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงพอซนนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสสีนัจากศตวรรษที�  16 ปราสาท ป้อมปราการ 
และ ศาลากลางจงัหวดั  ซึ�งอยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางของเมอืงเก่า ถูกสรา้งขึ�นในศตวรรษที� 13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมา
จนถงึปี 1939 ปัจจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรป์ระจาํเมอืงที�มนีกัท่องเที�ยวมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย นําท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั แกรนด์เธยีเตอร ์โรงละครโอเปร่าที�ได้รบัการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสคิโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ชื�อ MAX 
LITTMANN ถูกเปิดใชง้าน ครั �งแรกในปี 1910 นําท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทอมิพเีรยีล อกีหนึ�งปราสาทที�มชีื�อเสยีงของเมอืง
พอซนาน โดยปราสาทถูกสรา้งขึ�นในปี 1905 ในสไตลนี์โอโรมาเนสก ์ปัจจุบนัปราสาทถูกใชเ้ป็นหอ้งฉาย ภาพ ยนตร์  หอ
ศลิป์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางสู ่กรงุวอรซ์อ (ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ ?.A' ชั �วโมง)  นครหลวงของโปแลนด ์  
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจนี 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั โรงแรมระดบั ! ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที 6เจด็  วอรซ์อ 

เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม 
  นําท่านถ่ายรปูภายนอก พระราชวงัวลิาเนาหรอืวลิาเนาสกี!  Wilanow Palace เป็นพระราชวงั ที
ตั !งอยู่ในอําเภอวลิาเนา ใน

กรุงวอรซ์อ ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และพระราชวงัแห่งนี!รอดพน้จากสงครามโลกครั !งที
 ^ มาไดแ้ละ
ไดท้ําหน้าที
เตอืนความทรงจาํของวฒันธรรมใหก้บัชาวโปแลนด ์และยงัเป็นอนุสาวรยีท์ี
สาํคญัที
สดุของโปแลนด ์ที
นี
เป็นทั !ง
พระราชวงัและพพิธิภณัฑท์ี
ก่อตั !งขึ!นในปี ค.ศ. 1805 เป็นที
เกบ็รวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดก
ของชาต ินําท่านชมกรุงวอรซ์อ นอกจากเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาครสิตท์ี�สาํคญัอกีแห่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ�งของโลก  ชมย่านจตุัรสัเมอืงเก่า ซึ�งถือว่าเป็นจตุัรสัที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในโปแลนด ์มอีายุยอ้นไปในศตวรรษที� :? 
อาคารสว่นใหญ่เกดิจากการสรา้งอาคารของพ่อคา้ที�รํ�ารวยในช่วงศตวรรษที� 17 ทาํให ้ด้านหน้าของอาคารถูกตกแต่งอย่าง
วจิติรและตกแต่งตามความชอบของเจา้ของมทีั �งแบบโกธคิ  เรอแนสซองส ์ บารอ็คและแบบนีโอคลาสสคิ จากนั !นนําท่านชม
เมอืงวอรซ์อ ผ่านชมถนนที
สวยงามที
สวยงามที
สดุแห่งหนึ
งในกรุง วอรซ์อ Nowy Swiat Street และถนนสายประวตัศิาสตร ์
Krakowskie Przedmiescic Street สายเดยีวกบัเสน้ทางเสดจ็พระราชดาํเนิน สองขา้งทางประกอบไปดว้ยโบสถ์เซน้ตแ์อน
นา  มหาวทิยาลยัวอรซ์อ หาวทิยาลยัที
ใหญ่ที
สุดกรุงวอรซ์อ และนอกจากนี!ยงัเป็นที
ตั !งของพระราชวงัต่างๆ  นําชมโบสถ ์
เซ้นต ์ อหน์ ครสิตจกัรคาทอลกิในเมอืงเก่าของกรุงวอรซ์อ โบสถนี์!เป็น 1 ใน 3 ของมหาวหิารในกรุงวอรซ์อ ที
 ไ ด้ รั บ
การขึ!นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกท้างดา้นวฒันธรรม นําท่านชมย่านเมอืงเก่าซึ�งเตม็ไปดว้ยสถานที�สาํคญั
ทางประวตัศิาสตรข์องโปแลนด ์ชมย่านชุมชนชาวเมอืงเก่าซึ�งประกอบไปดว้ยปราสาทแบบโกธคิและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิ์
ซกิซิมนัด ์ย่านประวตัิศาสตรท์ี
เก่าแก่ที
สุดของเมอืงและมคีวามโดดเด่นมากที
สุดแห่งหนึ
งของประเทศโปแลนด ์ชมจตุัรสั
ปราสาท Castle Square ซึ
งลอ้มรอบดว้ยอาคารประสาทต่างๆ  รูปร่างของอาคารต่างๆ ที
เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ!น
หลงัจากทุบกาํแพงเมอืงในศตวรรษที
 19 ตรง กลางเป็นอนุเสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิมนัดท์ี
 G ที
ทรงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคูฟ
มาสู่กรุงวอรซ์อ ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการวอรซ์อ ด่านปราการรปูครึ�งวงกลมหรอืป้อมปราการแห่งประวตัศิาสตรท์ี�ครั �งหนึ�ง
เคยลอ้มรอบกรุงวอรซ์อเอาไว ้โดยตวัป้อมนี�ตั �งตระหงา่นอยู่ระหวา่งย่านเมอืงเก่าและเมอืงใหม ่และเดนิเล่นชมอาคาร โบสถ์
โฮลี�ครอส และโบสถ์คารม์ไิลท ์และใหท้่านเดนิเล่นชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเที�ยวที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมี
ความเก่าแก่ที�สุด โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสรา้งขึ�นในช่วงศตวรรษที� :A ที�ย่านตลาดเก่านี�จะมจีตุัรสัที�มรีูปปั�นนางเงอืกถือ
โล่หก์บัดาบ ซึ�งตามตํานานกล่าวว่าเดมิมนีางเงอืก 2 ตวั เป็นพี�น้องกนัว่าย นํ�าเล่น ตัวหนึ�งว่ายไปที�เดนมาร์กส่วนอีกตัว
ว่ายมาที�โปแลนดแ์ลว้โดนชาวประมงจบัได ้และถูกนํามาแสดงโชวจ์นมชีายคนหนึ�งมาช่วยไว ้นางเงอืกต้องการตอบแทน
บุญคุณจงึสญัญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมอืงใหป้ลอดภยั รูปปั�นนางเงอืกนี�จงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย 
ให้ท่านเดนิเล่นและเลอืกซื�อสนิคา้ต่างๆ จากย่านนี�  (เพื�อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซื>อของฝากหรือ
ของที�ระลึกพื>นเมือง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)    

14.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุวอรซ์อ 
18.05 น.  ออกเดินทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เที*ยวบินที* QR260 
วนัที �แปด  โดฮา-กรงุเทพฯ 

00.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง 
02.10 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เที*ยวบินที* QR834 
12.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
** ช่วงเปลี*ยนฤดกูาลเที*ยวบินหรอืเวลาอาจมีการเปลี*ยนแปลงเลก็น้อย ท่านที*เดินทางมาต่อเครื*อง กรณุาเชค็เที*ยวบินและเวลาที*
แน่นอนอีกครั 3ง** 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
** สาํหรบัขากลบัของคณะเดินทางวนัที* D-� พ.ค. ขากลบัเที*ยวบินจะเป็น QR262  
เวลากลบัจะเป็น HD.H� น.** 
 

วนัที 6เจด็  วอรซ์อ 

เช้า รบัประทานอาหารที�โรงแรม 
นําท่านเข้าชม พระราชวงัวิลาเนาหรือวิลาเนาสกี3  Wilanow Palace เป็นพระราชวงัที
ตั !งอยู่ในอําเภอวลิาเนาในกรุง
วอรซ์อ ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และพระราชวงัแห่งนี!รอดพน้จากสงครามโลกครั !งที
 ^ มาไดแ้ละไดท้ํา
หน้าที
เตือนความทรงจําของวฒันธรรมให้กบัชาวโปแลนด์ และยงัเป็นอนุสาวรยี์ที
สําคญัที
สุดของโปแลนด์ ที
นี
เป็นทั !ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชวงัและพพิธิภณัฑท์ี
ก่อตั !งขึ!นในปี ค.ศ.1805 เป็นที
เกบ็รวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดกของ
ชาต ินําท่านชมภายในพระราชวงัที
ถูกสรา้งขึ!นโดยกษตัยิจ์อห์นที
 G โซเบสก ิชมสถาปัตยกรรมแบบบารอ็คและสะทอ้นให้
เหน็ถงึการสรา้งที
เป็นเอกลกัษณ์ในตระกลูโซเบสกแิละชยัชนะทางทหารของกษตัรยิจ์อหน์ที
 G และต่อมาไดร้บัการเปลี
ยนมอื
เจา้ของพระราชวงัแห่งนี!เรื
อยมาและมกีารเปลี
ยนแปลงรูปแบบการตกแต่งมาโดยตลอด จนสมยัสงครามโลกครั !งที
 ^ ไดร้บั
ความเสยีหายบางสว่น แต่กไ็ดร้บัการปรบัปรุงบรูณะเรื
อยมา จนสว่นหนึ
งของพระราชวงัไดก้ลายมาเป็นพพิธิภณัฑส์าธารณะ
แห่งแรกของโปแลนด ์และเปิดใหป้ระชาชนทั 
วไปไดเ้ขา้ชม  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชมกรุงวอรซ์อนอกจากเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาครสิต์ที�สาํคญัอกีแห่งหนึ�งของ
โลก ชมย่านจตุัรสัเมอืงเก่า ซึ�งถอืว่าเป็นจตุัรสัที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งในโปแลนด ์มอีายุยอ้นไปในศตวรรษที� :? อาคารส่วน
ใหญ่เกดิจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที�รํ�ารวยในช่วงศตวรรษที� :& ทําให้ด้านหน้าของอาคารถูกตกแต่งอย่างวจิติรและ
ตกแต่งตามความชอบของเจา้ของมทีั �งแบบโกธคิเรอแนสซองส ์ บารอ็คและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั !น นําท่านชมเมือง
วอร์ซอ ผ่านชมถนนที
สวยงามที
สวยงามที
สุดแห่งหนึ
งในกรุงวอร์ซอ Nowy Swiat Street และถนนสายประวตัิศาสตร ์
Krakowskie Przedmiescic Street สายเดยีวกบัเสน้ทางเสดจ็พระราชดําเนิน สองขา้งทางประกอบไปดว้ยโบสถ์เซน้ต์แอน
นา มหาวทิยาลยัวอรซ์อ มหาวทิยาลยัที
ใหญ่ที
สุดกรุงวอรซ์อ และนอกจากนี!ยงัเป็นที
ตั !งของพระราชวงัต่างๆ  นําชมโบสถ ์
เซ้นตจ์อหน์ ครสิตจกัรคาทอลกิในเมอืงเก่าของกรุงวอรซ์อ โบสถ์นี!เป็น ; ใน G ของมหาวหิารในกรุงวอรซ์อ ที
ไดร้บัการขึ!น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวฒันธรรม นําท่านชมย่านเมืองเก่าซึ�งเต็มไปด้วยสถานที�สําคญัทาง
ประวตัศิาสตรข์องโปแลนด ์ชมย่านชุมชนชาวเมอืงเก่าซึ�งประกอบไปดว้ยปราสาทแบบโกธคิและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิซ์กิซิ
มนัด ์ย่านประวตัศิาสตรท์ี
เก่าแก่ที
สดุของเมอืงและมคีวามโดดเด่นมากที
สุดแห่งหนึ
งของประเทศโปแลนด ์ชมจตุัรสัปราสาท 
Castle Square ซึ
งล้อมรอบด้วยอาคารประสาทต่างๆ  รูปร่างของอาคารต่างๆ ที
เราเหน็กนัในปัจจุบนัเกดิขึ!นหลงัจากทุบ
กาํแพงเมอืงในศตวรรษที
 ;E ตรงกลางเป็นอนุเสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิมนัดท์ี
 G ที
ทรงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคฟูมาสูก่รุงวอรซ์อ 
ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการวอรซ์อ ด่านปราการรูปครึ�งวงกลมหรอืป้อมปราการแห่งประวตัิศาสตรท์ี�ครั �งหนึ�งเคยลอ้มรอบกรุง
วอรซ์อเอาไว ้โดยตวัป้อมนี�ตั �งตระหง่านอยู่ระหว่างย่านเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ และเดนิเล่นชมอาคาร โบสถ์โฮลี�ครอส และ
โบสถค์ารม์ไิลท ์และใหท้่านเดนิเล่นชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเที�ยวที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมคีวามเก่าแก่ที�สุด 
โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสรา้งขึ�นในช่วงศตวรรษที� :A ที�ย่านตลาดเก่านี�จะมจีตุัรสัที�มรีูปปั�นนางเงอืกถอืโล่หก์บัดาบ ซึ�งตาม
ตํานานกล่าวว่าเดมิมนีางเงอืก 7 ตวั เป็นพี�น้องกนัว่ายนํ�าเล่น ตวัหนึ�งว่ายไปที�เดนมารก์สว่นอกีตวัวา่ยมาที�โปแลนดแ์ลว้โดน
ชาวประมงจบัได ้และถูกนํามาแสดงโชวจ์นมชีายคนหนึ�งมาช่วยไว ้นางเงอืกตอ้งการตอบแทนบุญคุณจงึสญัญาว่าจะออกมา
ช่วยปกป้องเมอืงให้ปลอดภยั รูปปั�นนางเงอืกนี�จงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อด้วย ให้ท่านเดนิเล่นและเลอืกซื�อ
สนิคา้ต่างๆ จากย่านนี�  

17.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุวอรซ์อ 
21.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เที*ยวบินที* QR262 
วนัที �แปด  โดฮา-กรงุเทพฯ 

04.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื*อแวะเปลี*ยนเครื*อง 
08.00 น.  นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เที*ยวบินที* QR832 
19.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
** ช่วงเปลี*ยนฤดกูาลเที*ยวบินหรอืเวลาอาจมีการเปลี*ยนแปลงเลก็น้อย ท่านที*เดินทางมาต่อเครื*อง กรณุาเชค็เที*ยวบินและเวลาที*
แน่นอนอีกครั 3ง** 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ ที�ไม่คาดคิดหรือมีผล
กบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานที�ใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที�ปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตทาํการเปลี�ยนแปลงสถานที�อื�นๆ ทดแทนให้ ทั >งนี> เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 
อตัราค่าเดินทาง  &'-)* เม.ย. / ).เม.ย.-/ พ.ค./  

    *&-1 พ.ค./ /-&& พ.ค./ &1-)� พ.ค.)�2) 

 

SuperB Poland 8 D/QR 

โปแลนด ์� วนั � คืน / QR 

��-�  เม.ย. /  

�% เม.ย.- & พ.ค. / &-�� 

พ.ค.'�  

�-( พ.ค.'� �(-�) พ.ค. '� 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 48,900 49,900 44,900 
พกัเดี�ยวเพิ�ม ท่านละ 7,300 7,300 7,900 
ท่านที�มีตั fวโดยสารอยู่แล้ว ราคาท่านละ 24,900 25,900 25,900 

 
     

**ราคานี� รวมรายการทวัร ์ตั �วเครื�องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ j,kll บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิ�น และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ n,oll บาท  

(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชาํระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
หมายเหตุ 
• อตัราค่าเดินทางนี>ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า jp ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องชาํระมดัจาํ 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• กรณีท่านที�มีตั fวของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั fวโดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า
เนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกบัการยื�นวีซ่า ซึ�งผู้เดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพร้อมคณะได้  

• อตัราค่าเดินทางและตั fวโดยสารนี>เป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันั>นหากมีการออกตั fวโดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

• การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันั>นจึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารสาํหรบั
การยื�นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทั >งนี> เพื�อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวีซ่า 

อตัรานี>รวมบริการ 

• ค่าตั xวเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซ์อ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 
• ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ,  ค่าอาหารและเครื�องดื�ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

ปรับราคาทัวร์ลง!!! 

Update 11 Feb 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ�งเดก็อายุตํ�ากว่า : ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ &M ปี วงเงนิคุม้ครอง 

M'',''' บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั �น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั xวโดยสาร, ค่าที�พกั, ค่าอาหาร
หรอือื�นๆ ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่าภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที� :: ก.พ.7M@7 หากมี
เพิ�มเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่านํ�ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฏและเงื�อนไขของสายการบนิ 

• ภาษมีลูค่าเพิ�ม &% และหกั ณ ที�จ่าย A% 
 
อตัรานี>ไม่รวมบริการ 

• ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา ท่านละ 7,;'' บาท (ซึ�งจะจดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก่์อนออก

เดนิทาง) 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิ�นและค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ :,<'' บาท (ซึ�งจะจดัเกบ็พรอ้มค่าทวัร์

ก่อนออกเดนิทาง) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยกกระเป่าจะตอ้ง

ชาํระค่าทปิตามที�โรงแรมนั �นๆ เรยีกเกบ็ 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
• ค่าอาหารหรอืเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่านํ�าดื�มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนํ�าดื�มระหว่างทวัร)์ 
• ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํ�ามนั, การปรบัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืการปรบัค่าบรกิารอื�นที�เกี�ยวกบัวซ่ีา หรอือื�นๆ ที�มไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศที�นอกเหนือจากประกนัอุบตัเิหตุที�ทาง

บรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื�อประกนัเพิ�มเตมิได ้
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการ
จองทวัร ์สว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ {ในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั �งหมด 
 
การยกเลิก 
� หากมกีารยกเลกิเกนิ 7F วนัทาํการแต่ไม่เกนิ EF วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิมดัจาํค่าตั qวโดยสารของท่านนั !นๆ (เงื
อนไข

ค่ามดัจาํตามที
ทางสายการบนิเรยีกเกบ็) 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิมดัจาํทั !งหมด 
� หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิ pในการคนืเงนิค่าทวัรท์ั !งหมด 
� หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื
นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามที
สถานทตูเรยีกเกบ็ 
� หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตั qวโดยสารเครื
องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืค่ามดัจาํ  
� หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตั qวโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ pในการคนืค่าทวัรท์ั !งหมด  
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทาง

การเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุทาํใหก้าร
เดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ {ในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  
หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯ
ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที�

พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้

ใหบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบั
ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ {ไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่นที�เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจนในเรื�องการสบู
บุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และ
ผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า ? - M ชั �วโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั �นๆ 
ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าว
ได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง 
บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�
ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �นขอใหพ้จิารณา
ก่อนการจองทวัร ์

ข้อมูลเพิ*มเติมเรื*องโรงแรมที*พกั 

1. เนื
องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี
ยว (Single) 
,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ G ท่าน / G เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ M เตียงเดี*ยว แต่อาจจะได้เป็น D เตียงใหญ่กบั D เตียงพบัเสริม หรอื
อาจจะต้องแยกเป็น D ห้องคู่และ D ห้องเดี*ยว กรณีที*มา M ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื
องปรบัอากาศเนื
องจากอยู่ในแถบที
มอุีณหภมูติํ
า  
3. กรณีที
มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึ!นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ pในการปรบัเปลี
ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื
อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที
มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที
เป็นหอ้งเดี
ยวอาจเป็นหอ้งที
มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํ!า ซึ
ง

ขึ!นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั !นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื�นขอวีซ่าที�สถานทูตโปแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม np วนั 

-    ผูยื้�นคาํร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพื�อ ถ่ายรปู และสแกนนิ>วมือ ที�สถานทูตหรือศนูย์
ยื�นวีซ่าของสถานทูตนั>นๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซึ�งจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถ
ยืนยนัได้หากไม่มีการทาํนัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื�อนไขของสถานทูตนั>นๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพื�อทาํการนัดหมายการยื�นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เดี�ยว 
-    ในวนัยื�นวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารที�ครบถ้วน แล้วนําเอกสารมาแนบยื�นเพิ�มเติมในวนันัดหมายยื�นและ

หากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพิ�มเติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเป็นผูช้าํระ
ค่าใช้จ่ายนั>นๆ ด้วยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ @ เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ�ากว่า @ เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ที�กองหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า A หน้า   
o หากท่านเปลี�ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านที�มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั �นๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด !! x Oo มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น
ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านั �น เนื�องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปู

ลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสื�อสขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื�องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิ�กอายส ์
** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ�ากว่า np ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า :M ปี แต่ไม่เกนิ 7' ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ที�สามารถติดต่อได้ทั >งเบอรที์�ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มกีารเปลี�ยนชื�อ 
o สาํเนาใบเปลี�ยนนามสกุล กรณีท่านที�มกีารเปลี�ยนนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านที�หย่าแลว้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชี>การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัรา

เงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน,พรอ้มระบุวนัลาหยุด ออกมาไม่เกนิ : เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบวุนัลาหยุด ออกมาไม่เกนิ : เดอืนนบัจากวนัยื�นวซ่ีา 
พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความเป็นเจา้ของ
กจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ�ากว่า @ เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บา้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดงสาํเนาสตูิ

บตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์าร
เป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้นการเงนิของ
ผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดง
ความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี�หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็น
ความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซ่ีานี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้สาํเนาสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ส่วนตวัแสดงชื�อเจ้าของบญัช ีของธนาคารใดๆ ถ่ายสําเนา ทุกหน้า และปรบัสมุดอพัเดทถึง

เดอืนปัจจุบนัที�สดุเท่าที�จะทาํได ้หรอืไม่เกนิ :M วนันบัจากวนันดัหมายยื�นวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัช ี 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที�ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ
ากว่า 7 เดอืนและปรบั

ยอดใหล่้าสุด ไม่ตํ�ากว่า :M วนันับจากวนันัดหมายยื�นวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีารเคลื�อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ํา
หนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี�แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่มกีารเคลื�อนไหวเนื�องจากไม่ไดต้ดิต่อ
ธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื�นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน : เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีที�เดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ�งในการยื�นขอวซ่ีา ต้องออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัด้วย  

แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม 
หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที�มกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทําจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื�อและความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทูต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิจากธนาคารและระบุรบัรองค่าใชจ้่ายใหอ้กีฝ่ายหนึ�งดดยระบุชื�อลง
ไปในจดหมายดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั >งนี> เพื�อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็น
ภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและ
การเงนิของมารดาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอื
หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อ
รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั >งกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมี
การรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชี�แจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองที�ไปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร พรอ้ม
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถูกปฏเิสธวี
ซ่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั �ง 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่
ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ {ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น เนื�องจาก
การขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบุไวโ้ดยทั �งหมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณีทา่นที�ตอ้ง
ใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนั �นจะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�
สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศตามที�ระบุเท่านั �น 
การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซ่ีาท่องเที�ยว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ {ในการ
คนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 7' วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
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