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 บรษิัทฯ ขอนําท่านสมัผสักบัอกีหนงึเสน้ทางงดงามและดนิแดนทางประวตัศิาสตรแ์ละศาสนา ประเทศโปแลนด ์ 

เดนิทางสู่เมอืงต่างๆ ทงีดงามดงันี 
 

วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทสีดุของประเทศดว้ย ตงัอยู่รมิแม่นําวสิทลูา มีอายุเกอืบ 

   ปี มคีวามเกา่แก่และมชีอืเสยีงใน เรอืงวฒันธรรมยโุรปทมีลีกัษณะผสมผสานของตะวนัออกกบัตะวนัตก 

  โดดเด่นในเรอืงสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตร์และศาสนาอนัยาวนาน 

คราคูฟ อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นชว่ง ค.ศ. -  ก่อนทจีะเปลยีนมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปจัจุบัน และเป็น

หนึงในเมอืงทใีหญ่ทสีดุเป็นอนัดบั  และเก่าแกท่สีุดในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางทนีิยมของ

นักท่องเทยีว และไดร้บัการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้เป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซงึถอืเป็น

แห่งแรกของโปแลนด ์

 เชสโตโชว่า  หรอืเชเนสโตโคว่า อกีเมอืงหนงึทตีงัอยู่ทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์เมอืงสาํคญัทางประวตัศิาสตร์ เคย

ตกอยูใ่ต้การยดึครองของกองกาํลงัฝ่ายเยอรมนั  
 
 

กาํหนดการเดินทาง  -  ก.ย. / -  ต.ค. / -  ต.ค. / -  ต.ค. /  
    -  พ.ย. / -  พ.ย. /  พ.ย.-  ธ.ค. /  
    -  ธ.ค.  



 

     

 
 
 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

.  น. นัดคณะพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชนั  ประตูหมายเลข  เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาตาร์

แอรเ์วย์ส  เจ้าหน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
.  น. ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส  เทียวบินที QR833 
.  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพอืแวะเปลียนเครอืง 

  (ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.เวลาบินปรบัเป็น .  น.) 
 

วนัทสีอง โดฮา-วอรซ์อ-คราคฟู 
.  น. นําท่านออกเดินทางสู่กรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส  เทียวบินที QR263 

.  น. เดินทางถึงกรงุวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์ หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ 

  เรยีบรอ้ยแล้ว  จากนนันําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง กรงุวอรซ์อ นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงั

  เป็นเมือง ใหญ่ทสีุดของประเทศดว้ย ตงัอยูร่มิแม่นําวสิทูลา มีอายุเกอืบ  ปี มคีวามเก่าแก่และมชีอืเสยีงใน

  เรอืงวฒันธรรมยโุรปทมีลีกัษณะผสมผสานของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรอืงสถาปตัยกรรมและ 

  ประวตัศิาสตร์และศาสนาอนัยาวนาน หลงัจากทโีปแลนดเ์ปลยีนระบบการปกครองจากระบอบสงัคมนิยมมา

  เป็นระบบเศรษฐกจิเสร ีส่งผลให้ชาวโปลมชีวีติความเป็นอยู่พฒันาในทางทดีขีนึเป็นลําดบั แม้ว่าบ้านเมอืงจะ

  เคยไดร้บัความเสยีหายมากมายจากสงครามโลกครงัท ี  แต่ชาวโปลสามารถฟืนฟูบ้านเมอืงจนเป็นดงัเดมิ 
  ไดร้บัการประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.  วอรซ์อเป็นเมอืงศนูย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น  

  เหลก็กล้า, รถยนต์, เครอืงจักรอุตสาหกรรม นอกจากนยีงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษา มสีถาบันการศกึษา

  มากกว่า 66 แห่ง วอรซ์อเป็นทรีูจ้กัของนานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซงึตงัชอืตามกรุงวอรซ์อ  นําชม 

  พระราชวงัลาเซียนกี Lazienki Palace พระราชวงัทสีรา้งแบบสไตลบ์ารอ็ค หรอืบางครงัเรยีกว่า วงันํา หรอื

  ว่าพระราชวงับนเกาะ ตงัอยู่ในสวนลาเซยีนก ีสวนสาธารณะทใีหญ่ทสีุดของกรุงวอรซ์อบนเนือทกีว่า  ไร่ใจ

  กลางเมอืง พระราชวงัไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูราดว้ยรปูปนัภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพนืตกแต่งดว้ย

  กระเบอืงสฟ้ีาซงึมคีวามงดงามอย่างยงิ และชมอนุเสาวรย์ีของเฟเดอรกิโชแปง นักดนตรผู้ีมชีอืเสยีงระดบั

  โลก  แลว้นําท่าน ถ่ายรปูกบัภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอนัเก่าแก่นับยอ้นหลงัไปใน

  ศตวรรษท ี  และยงัเป็นทพีาํนักของท่านประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัโปแลนดแ์ต่ถูกทําลายลงในช่วง 

  สงครามโลกครงัท ี  ในชว่งทกีองกําลงัของนาซเีขา้มายดึครอง ปจัจุบันไดทํ้าการปรบัปรุงเป็นพพิธิภณัฑ ์

  แห่งชาตขิองกรงุวอรซ์อและทแีห่งนเีองยงัเคยเป็นทปีระทับของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั  

  (รชักาลท ี ) เมอืครงัเสรจ็จากการประพาสกรุงวอรซ์อ ในปี ค.ศ.   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงคราคูฟหรอืเมืองคราเคา Krakow อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นชว่ง ค.ศ. -

 ก่อนทจีะเปลยีนมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปจัจุบนั และเป็นหนึงในเมอืงทใีหญ่ทสีดุเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่

ทสีุดในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางทนีิยมของนักท่องเทยีว และในปี ค.ศ.  คราคฟูได้รบัการขนึ

ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึงถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์ปจัจุบนั

คราคฟูเป็นทยีอมรบัในฐานะเมอืงศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและเป็นเมอืงชนันําทมีแีบบแผนของ

สถาบนัการศกึษาโปแลนด ์วฒันธรรมและชวีติศลิปะ และยงัเป็นหนึงเมอืงศนูยก์ลางสาํคญัดา้นธุรกจิของ

โปแลนด ์มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสดุซงึเหน็ไดจ้ากอาคารบ้านเรอืนทสีวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมทุกยุคทุก

สมยัตงัแต่โรมาเนก ์ โกธคิ  เรอแนสซองส ์ บารอ็ค  รอ็คโคโค จนถงึนีโอคลาสสคิและอารต์นูโว (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ  ชวัโมง) 



 

     

 

 

 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารพนืเมอืง 

  จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Q Hotel Krakow หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสาม  คราคูฟ-ค่ายออสวิซิม-เชสโตโชว่า 
เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม   
 นําท่านขนึเขาวาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซงึมกีารสรา้งขนึใหม่

ในแบบเรอแนสซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนท ี  หลงัจากพระราชวงัเดมิทเีป็นแบบโกธคิได้ถกูไฟไหม้ไปในปี 

ค.ศ.  และถูกไฟไหมอ้กีครงัในช่วงศตวรรษท ี  จงึมกีารสร้างใหม่ในแบบบารอ็ค ถ่ายรปูกบัป้อม

ปราการบารบ์ากนั Krakow Barbacan สรา้งขนึเพอืป้องกนัรกัษาเมอืง แนวกาํแพงเมอืงเดมิเป็นทชีนืชอบ

ของศลิปินทจีะมาแสดงผลงานและชมประตเูขา้เมอืงฟลอเรนเกท ทสีรา้งขนึตงัแต่สมัยศตวรรษท ี  และนํา

ท่านชมภายนอกของโบสถเ์ซ้นตแ์มรี โบสถ์ทมีชีอืเสยีงของเมอืงคราคฟู แท่นบูชาทาํด้วยไมแ้กะสลกัและ

ชมอาคารการค้าผา้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของการคา้สมยันัน จวบจนปจัจุบนัอาคารนียงัคงใชเ้ป็นสถานที

รบัรองเชอืพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมอืง และใหท่้านไดม้โีอกาสเลอืกซอืของทรีะลกึจากทนีี และนํา

ท่านแวะเลอืกซือสินค้าจาก Galeria Krakowska สมัผสัชวีติความเป็นอยู่หรอื Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ใน

เมืองคราคฟู  
เทียง           อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) ผ่านชมความงามและ

เงยีบสงบของย่านชนบทแหง่โปแลนด ์นําท่านเขา้ชม ค่ายกกักนัออสวิทซ์ ปจัจุบนัอยู่ภายใต้การดแูลของ

รฐับาลโปแลนด ์ค่ายแห่งนเีรมิจากเยอรมนัตอ้งการเขา้ยดึโปแลนด ์สะท้อนใหเ้หน็ถงึการทารุณกรรมและ

ความโหดรา้ยของสงครามโลกครงัท ี  ทชีาวนาซีนําเอานักโทษชาวยวิขนึรถไฟสู่เมอืงเอาทช์วติซ์ทใีชเ้ป็น

ค่ายกกักนัและใชเ้ป็นทปีระหารดว้ยแก๊สพษิรมควนักว่า .  ล้านคน  นําท่านชมการแสดงภาพถา่ยตา่งๆ 

ของค่ายกกักนั รวมทงัของจรงิทมีกีารเกบ็รกัษาไวภ้ายในตกึต่างๆ ถงึ  อาคารและของใช้ของเชลยชาวยวิ

ทถีกูหลอกใหม้าอยู่ทนีี อาท ิกระเป๋าเดนิทาง  รองเทา้  แปรงสฟีนั  หว ีและเสน้ผมทวี่ากนัวา่มนีําหนักรวม

กวา่  ตนัและชมหอ้งอาบนํา หอ้งทพีวกนาซใีช้สาํหรบักาํจดัเชลยโดยใช้แก๊สพษิสงัหารหมู่ พรอ้มชม

ภาพยนตร์สนัทถ่ีายทําโดยทหารรสัเซยีเมอืครงัเขา้ยดึค่ายนีคนืจากเยอรมนั ว่ากนัว่า ณ สถานทนีีมผู้ีเสยีชวีติ

กวา่ .  ลา้นคนโดยเกอืบทงัหมดเป็นชาวยวิ  สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเชสโตโชวา่ 

Czestochowa หรอื เชเนสโตโคว่า อกีเมอืงหนึงทตีงัอยูท่างตอนใตข้องประเทศโปแลนดบ์นฝงัแม่นําวารต์า 

เป็นชุมทางรถไฟ มอุีตสาหกรรมสงิทอ กระดาษ เหลก็กลา้ เหลก็ ผลติภณัฑอ์าหาร เมอืงนีมพีพิธิภัณฑห์ลาย

แห่ง นอกจากนนัยงัเป็นเมอืงทมีคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร์ เป็นเมอืงทมีงัคงัในศตวรรษท ี10 ใน

สงครามโลกครงัท ี1 และ 2 เคยตกอยู่ใตก้ารยดึครองของกองกาํลงัฝา่ยเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชวัโมง) 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารพนืเมอืง 

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Scout หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี   เชสโตโชว่า-วอรซ์อ 

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 
 นําท่านขา้ชม วิหารจสันาโกรา Jasna Gora Church เป็นวหิารทปีระดษิฐานรปูนักบุญมาดอนน่าสีดาํ 

หรอื Black Madonna ซงึคนทวัโลกทนีับถอืศาสนาครสิตร์ู้จกักนัเป็นอย่างดดี้วยปาฏหิารย์ิทเีล่าต่อกนัมา 



 

     

ตวัโบสถส์รา้งในชว่งศตวรรษท ี  โดยการบรจิาคทดีนิจากท่านดุก๊แห่งโอปอล พรอ้มทงัไดม้อบรปูทรีูจ้กักนั

โดยทวัไปวา่ Black Madonna ซงึในขณะทมีอบให ้ภาพนกีม็อีายุหลายรอ้ยปีแลว้เชน่กนั จากการพสิจูน์ทาง

วทิยาศาสตร ์พบว่าเป็นรปูในยุคไบเซนไทม ์และตวัวหิารไดร้บัการต่อเตมิหลายครงัในหลายศตวรรษต่อมา 

วหิารจสันาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานทสีาํคญัทางศาสนาทสีุดของชาวโปลแต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการตอ่สู้

เพอืเอกราชอกีด้วย ดงันนัในปีหนึงๆ จะมนีักบุญหลายล้านคนจากทวัโลกมาแสวงบุญ ณ วหิารแห่งน ี                                                

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่กรงุวอรซ์อ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโม)  นําท่านชมกรุงวอรซ์อ นอกจากเป็นเมอืง

หลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาครสิต์ทสีําคญัอกีแห่งหนึงของโลก  ชมย่านจตุัรสัเมอืงเกา่ 

ซงึถอืว่าเป็นจตุัรสัทงีดงามทสีุดแห่งหนึงในโปแลนด ์มีอายุยอ้นไปในศตวรรษท ี  อาคารส่วนใหญ่เกดิจาก

การสร้างอาคารของพ่อคา้ทรีาํรวยในช่วงศตวรรษท ี  ทาํใหด้้านหน้าของอาคารถกูตกแต่งอย่างวจิติรและ

ตกแต่งตามความชอบของเจา้ของมทีงัแบบโกธคิ  เรอแนสซองส ์ บารอ็คและแบบนีโอคลาสสคิ    
 คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง 

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกัโรงแรม Ibis Reduta Warsaw หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า  วอรซ์อ 

เช้า รบัประทานอาหารทโีรงแรม 
  นําท่านชมเมอืงวอรซ์อ ผ่านชมถนนทสีวยงามทสีวยงามทสีุดแห่งหนึงในกรุงวอรซ์อ Nowy Swiat Street และ

  ถนนสายประวตัศิาสตร ์Krakowskie Przedmiescic Street สายเดยีวกบัเสน้ทางเสดจ็พระราชดาํเนิน สอง

  ขา้งทางประกอบไปดว้ยโบสถเ์ซ้นตแ์อนนา  มหาวทิยาลัยวอรซ์อ มหาวทิยาลยัทใีหญ่ทสีดุกรุงวอรซ์อ และ

  นอกจากนยีงัเป็นทตีงัของพระราชวงัต่างๆ นําท่านชมย่านเมอืงเก่าซงึเตม็ไปดว้ยสถานทสีาํคญัทาง 

  ประวตัศิาสตร์ของโปแลนด ์ชมย่านชมุชนชาวเมอืงเก่าซงึประกอบไปดว้ยปราสาทแบบโกธคิและอนุเสาวรยี์

  ของกษัตรยิซ์กิซิมนัด์ ย่านประวตัศิาสตรท์เีก่าแก่ทสีุดของเมอืงและมคีวามโดดเด่นมากทสีุดแห่งหนึงของ

  ประเทศโปแลนด ์ชมจตุัรสัปราสาท Castle Square ซงึล้อมรอบดว้ยอาคารประสาทต่างๆ  รปูร่างของอาคาร

  ต่างๆ ทเีราเหน็กนัในปจัจุบันเกดิขนึหลงัจากทุบกาํแพงเมอืงในศตวรรษท ี  ตรงกลางเป็นอนุเสาวรยี ์ 

  กษตัรยิซ์กิซิมนัดท์ ี  ททีรงยา้ยเมอืงหลวงจากคราคฟูมาสู่กรุงวอรซ์อ ถ่ายรปูกบั ป้อมปราการวอรซ์อ ดา่น

  ปราการรปูครงึวงกลมหรอืป้อมปราการแห่งประวตัศิาสตรท์คีรงัหนึงเคยลอ้มรอบกรุงวอรซ์อเอาไว ้โดยตวั

  ป้อมนีตงัตระหง่านอยูร่ะหว่างย่านเมอืงเก่าและเมอืงใหม่ และเดนิเลน่ชมอาคาร โบสถโ์ฮลคีรอส และโบสถ์

  คารม์ไิลท ์และให้ท่านเดนิเลน่ชมยา่นตลาดเก่า ย่านท่องเทยีวทมีคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร์และมคีวาม

  เก่าแก่ทสีุด โดยอาคารสว่นใหญ่ถกูสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี  ทย่ีานตลาดเก่านีจะมจีตุัรสัทมีรีปูปนันาง

  เงอืกถอืโล่ห์กบัดาบ ซงึตามตาํนานกล่าวว่าเดมิมนีางเงอืก  ตวั เป็นพน้ีองกนัว่ายนําเล่น ตวัหนึงวา่ยไปที

  เดนมารก์ส่วนอกีตวัว่ายมาทโีปแลนดแ์ลว้โดนชาวประมงจบัได ้และถูกนํามาแสดงโชว์จนมชีายคนหนงึมา

  ช่วยไว ้นางเงอืกต้องการตอบแทนบุญคณุจงึสญัญาว่าจะออกมาชว่ยปกป้องเมอืงใหป้ลอดภัย รปูปนันางเงอืก

  นจีงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย ใหท่้านเดนิเล่นและเลอืกซอืสนิคา้งต่างๆ จากย่านนกี่อนนํา 
  ท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
เทียง           อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุวอรซ์อ 
.  น. ออกเดินทางจากกรุงวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เทียวบินที QR260 

  (ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.เวลาบินปรบัเป็น .  น.) 

  

 

 



 

     

 

 

 

วนัทีหก   โดฮา-กรงุเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพอืแวะเปลียนเครอืง 

.  น. นําท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส  เทียวบินที QR834 

.  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

อตัราค่าเดินทาง  -  ก.ย. / -  ต.ค. / -  ต.ค. / -  ต.ค. /  
    -  พ.ย. / -  พ.ย. /  พ.ย.-  ธ.ค. /  
    -  ธ.ค.  

 

สเปเชียล โปแลนด ์  วนั  คืน / QR 

-  ก.ย. / -  พ.ย. /  
-  พ.ย. /  พ.ย.-  ธ.ค. / 

-  ธ.ค.  

-  ต.ค. / -  ต.ค. / -

 ต.ค.  

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ ,  ,  

พกัเดียวเพิม ท่านละ ,  ,  
      

หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจํีานวนผู้โดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่ 30 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจํา 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

2. บตัรโดยสารของการบนิเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็  

3. อตัราคา่เดนิทางและตวัโดยสารนเีป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันันหากมกีารออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอรฟีนัไดใ้นทุกกรณี 

4. กรณีท่านทมีตีวัของสายการบนิอนืหรอืร่วมเดนิทางโดยไม่ใชต้วัโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิัททวัร ์  กรณุาแจง้

ล่วงหน้าเนืองจากมกีารเกยีวขอ้งกบัการยนืวซี่า ซงึผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยนืวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

5. อตัราคา่เดนิทางและตวัโดยสารนเีป็นอตัราราคาพเิศษ ดงันันหากมกีารออกตวัโดยสารแล้วไม่สามารถขอรฟีนัดห์รอืคนืเงนิ

ไดทุ้กกรณี 

6. การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ  วนั ดงันันจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีม

เอกสารสาํหรบัการยนืขอวซ่ีาให้ครบถว้นและสมบูรณ์ ทงันีเพอืเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซี่า

และทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัตอ่เจา้หน้าทสีถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิวมอื 

 
 
 
 



 

     

 
 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบินกาต้าร์แอรเ์วยส์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซ์อ-โดฮา-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 

 ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ,  ค่าอาหารและเครอืงดมื, ค่ารถรบัส่งระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซงึเด็กอายุตาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่อายเุกิน  ปี วงเงนิ

คุม้ครองเพยีง ,  บาท ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ 
 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  ม.ิย.

 

 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ ,  บาท (ซึงจะจดัเกบ็

พร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ท่านละ ,  บาท (ซึง

จะจดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก์่อนออกเดินทาง) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซงึท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากต้องการการบรกิารยก
กระเป่าจะต้องชําระค่าทปิตามทโีรงแรมนันๆ เรยีกเกบ็ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทีสงัเพมิเองคา่โทรศพัท์ คา่ซักรดีฯลฯ 

 ค่าอาหารหรอืเครอืงดมืทไีม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่นํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืคา่บรกิารอนืทเีกยีวกบัวซี่า หรอือนืๆ ทมีไิด้
ระบุไวใ้นรายการ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าประกนัภัยการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในตา่งประเทศทนีอกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุททีางบรษิัทฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซอืประกนัเพมิเตมิได ้
 

การชาํระเงิน 

 ทางบรษิัทฯ ขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทเีหลอืจะขอ

เกบ็ทงัหมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจ้งทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ

ทงัหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องชําระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทสีถานทูต

เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจํา  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าทวัรท์งัหมด  



 

     

 
 
 
 
หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 
2. กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตทํุาใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

3. บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 

7. ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหตํ้ากว่ามาตรฐานได ้
ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัภาระความรบัผดิชอบคา่ใช้จ่ายในนําหนักสว่นที
เกนิ 

8. ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจน
ในเรอืงการสูบบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

9. กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

10. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที
สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

11. หากชว่งทเีดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ ซงึเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันนั
ขอให้พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืนๆ ทีไมค่าดคิด

หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้อง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญก่บั  เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบนํา ซึงขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 



 

     

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยืนขอวีซ่าทีสถานทูตโปแลนด)์ 

ใชเ้วลาพจิารณาวซ่ีาโดยรวม  วนั 
 

ผูย้นืคาํรอ้งขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาแสดงตวั,ถ่ายรูป และสแกนนิวมอื ทสีถานทูตหรอืศูนยย์นืวซี่าของ

สถานทูตนนัๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซงึจะตอ้งมกีารนัดหมายไวล้ว่งหน้า และไมส่ามารถยนืยนัไดห้ากไมม่ี

การทํานัดหมายไวก่้อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงอืนไขของสถานทูตนันๆ) 
บรษิทัฯ จงึตอ้งขอความรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นและสมบูรณ์พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์งัททํีางานและ

บา้นและมือถือตามรายละเอยีดดา้นล่างและกรอกขอ้มลูตามใบกรอกขอ้มลูทแีนบมาพรอ้มกนันี  สว่นเอกสารเกียวกบั

ดา้นการทํางาน, ใบเปลยีนชอื, ใบเปลยีนนามสกุล, ใบทะเบยีนสมรส หรอืใบหุน้สว่นต่างๆ หรอืเอกสารใดๆ ทเีป็น

ภาษาไทย (ยกเวน้ ทะเบยีนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษมาดว้ย  (สําเนาบตัรขา้ราชการ

ใชแ้ทนบตัรประชาชนไมไ่ด)้   
** เบอรโ์ทรศพัทบ์้านและมอืถือเป็นส่วนสําคญั กรณีทีมกีารติดต่อกลบัจากสถานทูตเพอืสอบถามข้อมูล

บางประการเพิมเติม กรณุาแจ้งให้ครบถ้วนและต้องสามารถติดต่อได้ ** 
 

 

o หนังสือเดินทางมอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  

 โดยนับวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ  เดอืนหนังสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตาํกว่า  เดอืน 

ผู้เดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทาํหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนังสอืเดนิทาง  

 หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํากว่า  หน้า   

 หากท่านเปลยีนหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนอืงจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซี่า  

 ท่านทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   

 ฉากหลงัสขีาวเท่านนั เนอืงจากสถานทตูจะต้องสแกนรปูลงบนวซี่า   

 รปูถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก  

o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

 กรณีเป็นเดก็ อายตุาํกว่า  ปี  

 ใช้สาํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรม์อืถือ  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว  

o สําเนาใบเปลยีนชอื กรณท่ีานทมีีการเปลยีนชอื 

o สําเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล 

o สําเนาใบหยา่ กรณีท่านทหีย่าแลว้  

 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

     

 

 

 

o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเกียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั

รอ้นให้ชดัเจนด้วย  

 กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานทีระบุ

วนัลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สาํเนาหนังสอืรบัรอง

ความเป็นเจ้าของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตาํกว่า  เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีท่านทีเป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิ ัตรบุตร ทงันเีพอืแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื

ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิด้จดทะเบยีน     

 กรณีท่านทีว่างงาน / ไมม่ีรายได้ จะตอ้งมผู้ีสนับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางด้านการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองค่าใช้จ่าย

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนีหาก

ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีาน)ี   

 กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 

 ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบับจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันักเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  

o หลกัฐานการเงิน   

 ใช ้สําเนา สมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงชอืเจ้าของบญัช ีของธนาคารใดๆ  

 ถ่ายสาํเนาทุกหน้ายอ้นหลงั  เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทสุีดเท่าทจีะทาํไดห้รอืไม่ตาํกว่า  วนันับ

จากวนันัดหมายยนืวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบัญชหีน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัช ี

 หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํากว่า  

เดอืนและปรบัยอดให้ล่าสุด ไม่ตํากว่า  วนันับจากวนันัดหมายยนืวซ่ีา หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร

เคลอืนไหวทุกเดอืน ขอใหทํ้าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ

ไมม่กีารเคลอืนไหวเนอืงจากไม่ได้ตดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอนืๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

 หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรณุาสาํเนาหน้าแรกทมีชีอืเจ้าของบญัชขีองเล่มเก่าทต่ีอ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปจัจุบนั 

 กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน  เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบัญชอีนืแนบดว้ย อาท ิเช่น บัญชเีงนิฝากประจาํ  



 

     

 

 

 

 กรณีทรีบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร  ฉบับและทําจดหมายรบัรอง

ค่าใชจ่้ายให้บุคคลในครอบครวัเพอืชแีจงต่อสถานทตู โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยาและบุตร จะต้องมสีาํเนาสมุดบัญช ี

การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วกต็าม หากมกีารเงนิในบัญชน้ีอย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกว่า

จะตอ้งขอหนังสอืรบัรองธนาคาร  ฉบับและทําหนังสอืหรอืจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธ์

ชแีจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี ***  

ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ

กลบัสู่ภมิูลาํเนา 

o กรณีเดก็อายตุํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรอื บิดา-มารดา หย่ารา้ง)  

 จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

 หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ

จากอําเภอตน้สงักัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใช้จา่ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอ

ต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงั

แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพอืรบัรองแก่บุตรดว้ย 

 หากเดก็ไม่ได้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศ

กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทไีปดว้ยและยนิดชีดเชยคา่เสยีหายที

อาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล

เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพือรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

 กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแูล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

หมายเหตุ 

1. การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแม้วา่ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็อ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 

2. หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทงันทีางบรษิัทฯ จะสง่เจ้าหน้าทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 



 

     

 

 

 

3. กรณีทีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวซ่ีา

ของท่าน เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

4. เมือท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บรษิัทฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซ่ีา ท่านตอ้งแจ้งความจาํนงแกบ่รษิัททวัรใ์ห้ทราบล่วงหน้า แต่หาก

กรณีท่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน

จะตอ้งมายนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทูตตามกาํหนดการของสถานทูตเชน่เดยีวกนั  

6. ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศตามที

ระบุเท่านนั การปฏิเสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีา

ท่องเทยีว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อก

เดนิทางภายใน  วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถงึประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบืองต้น สาํหรบัการยืนขอวีซ่า 

**** ข้อมลูทีท่านให้รายละเอียดนัน จะต้องเป็นไปอย่าละเอียดและเป็นข้อมลูทีเป็นความจริงเท่านัน **** 
 

.  ชือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ชือ-สกุลเดิม กรณมีกีารเปลยีนชือหรือชือ-สกุลเดมิ กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

.  สถานภาพ   โสด แตง่งานจดทะเบยีน  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน  หยา่   หมา้ย   

.   กรณีทา่นทแีตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 
      สาม,ี ภรรยา ชือ-นามสกุล.......................................................................................................................... 
      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทเีกิด สาม-ีภรรยา ....................................... 
.  ทอียูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณยี ์  
   โทรศพัทบ์า้น ................................ โทรศพัทม์ือถือ .............................     
 

.  ชือสถานททีาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

.  ทอียูส่ถานททีาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................. 
 ตาํแหน่งหนา้ท ี(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์................................... หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี.......................................................................... 
 

.  ชือบุคคลทร่ีวมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครังสุดทา้ยหรือไม ่    ไมเ่คย  เคย (กรณีทเีคยใหร้ะบุวนัท)ี 

 ตงัแตว่นัท ี..............................ถึงวนัท ี..............................รวม ............ วนั 
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