
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SuperB Poland 

โปแลนด 8 วนั 5 คนื 

  
 
 
 

 
โดยสายการบนิระดบั 5 ดาว กาตารแอรเวย  

 บริษัทฯ นําทานสัมผัสกับอีกหนึ่งเสนทางงดงามและดินแดนทางประวตัิศาสตรและ

ศาสนา ประเทศโปแลนด  นําทานเดินทางสูเมืองตางๆ ที่งดงามดังนี ้
 



 

 

วอรซอ  นครหลวงของประเทศโปแลนด และยังเปนเมืองใหญที่สุดของ

ประเทศดวย ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทลูา มีอายุเกอืบ   700 ป มีความเกาแกและมี

ชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของตะวันออกกบัตะวนัตก  

 โดดเดนในเรื่องสถาปตยกรรมและประวตัิศาสตรและศาสนาอันยาวนาน 

คราคฟู อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนที่จะเปลี่ยนมา

เปนกรุงวอรซอดังปจจบุัน และเปนหนึ่งในเมืองท่ีใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และ

เกาแกที่สุดในโปแลนดและเปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักทองเที่ยว 

และไดรับการขึ้นทะเบยีนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม ซึ่งถือเปนแหงแรกของโปแลนด 

 เชสโตโชวา  หรือเชเนสโตโควา อกีเมืองหนึ่งที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

โปแลนด เมอืงสําคัญทางประวัติศาสตร เคยตกอยูใตการยึดครองของกอง

กําลังฝายเยอรมัน  

วร็อตสวัฟ เมืองมีความหลากหลายและเปยมลนดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตรใน

เมืองนี้ เปนดังสะพานเชื่อมระหวางคนในแตละรุน แตละวัฒนธรรมเขา

ดวยกัน เปนแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ ที่มีพื้นฐานทาง

ประวัติศาสตร ชีวิตที่เต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา 

พอซนาน  หนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดของโปแลนด มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะ

เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญของ ทวีปยุโรปในชวง คริสตศตวรรษที่ 15-

17 เมืองพอซนันถือวาเปนศูนยกลางสําคัญทางดานการคา  อุ ตสาห ก รรม 

การศึกษา และไดชื่อวาเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด 

เปนอันดับ 2 ตอ จากเมืองหลวงอยางวอรซอร  

 

กาํหนดการเดนิทาง  13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 

ต.ค.-3 พ.ย.61 /  

    3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61 
 

 วนัแรก  กรงุเทพฯ 

17.30 น. นดัคณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคานเตอร 

Q สายการบนิกาตารแอรเวยส  เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอาํนวย

ความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

20.25 น.  ออกเดนิทางสูกรงุโดฮา  โดยสายการบนิกาตารแอรเวยส  เทีย่วบนิที ่

QR835 



 

 

23.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตาร เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

(โดฮาเวลาชากวาประเทศไทย 4  ชัว่โมง) 

** ชวงเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอย ทานทีเ่ดนิทางมา

ตอเครือ่ง กรณุาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่นนอนอกีครัง้** 

 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซอ-คราคฟู 

01.45 น.  นาํทานออกเดนิทางสูกรงุวอรซอ โดยสายการบนิกาตารแอรเวยส  

เทีย่วบนิที ่QR263 

05.45 น.  เดนิทางถงึกรงุวอรซอ ประเทศโปแลนด  หลงัผานขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ   เรียบรอยแลว  จากนัน้นําทานเดินทางเขา

สูตัวเมือง กรงุวอรซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด และยัง  เปนเมือง

 ใหญที่สุดของประเทศดวย ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ป มีความเกาแก

และมชีื่อเสียงใน  เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลกัษณะผสมผสานของตะวันออกกบั

ตะวันตก โดดเดนในเรื่องสถาปตยกรรมและ   ประวตัิศาสตรและศาสนาอัน

ยาวนาน หลังจากที่โปแลนดเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมา 

 เปนระบบเศรษฐกิจเสรี สงผลใหชาวโปลมชีวีิตความเปนอยูพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

เปนลําดับ แมวาบานเมืองจะ  เคยไดรับความเสียหายมากมายจากสงครามโลก

ครั้งที่ 2 แตชาวโปลสามารถฟนฟูบานเมืองจนเปนดังเดิม   ไดรับการประกาศให

เปนมรดกโลกในป ค.ศ.1980 วอรซอเปนเมอืงศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก เชน  

  เหล็กกลา, รถยนต, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนีย้ังเปนศูนยกลาง

ดานการศกึษา มีสถาบันการศกึษา  มากกวา 66 แหง วอรซอเปนที่รูจกัของ

นานาชาติจากสนธิสญัญาวอรซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอรซอ  นาํชม  

 พระราชวงัลาเซยีนกี ้Lazienki Palace พระราชวังที่สรางแบบสไตลบาร็อค หรือ

บางครั้งเรยีกวา วังน้ํา หรือ  วาพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยูในสวนลาเซยีนกี้ 

สวนสาธารณะที่ใหญที่สุดของกรุงวอรซอบนเนื้อที่กวา 76 ไรใจ  กลางเมือง 

พระราชวังไดรับการตกแตงอยางหรูหราดวยรูปปนภาพวาดตางๆ บนผนงั และพื้น

ตกแตงดวย  กระเบื้องสีฟาซึ่งมีความงดงามอยางยิ่ง และชมอนุเสาวรียของเฟเด

อริกโชแปง นักดนตรผีูมีชื่อเสียงระดบั   โลก  แลวนําทาน ถายรปูกบั

ภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอันเกาแกนับยอนหลังไปใน 

 ศตวรรษที ่14 และยังเปนที่พํานักของทานประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด

แตถกูทําลายลงในชวง   สงครามโลกครั้งที ่2 ในชวงทีก่องกําลังของนาซี

เขามายึดครอง ปจจุบนัไดทําการปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ   แหงชาตขิอง

กรุงวอรซอและที่แหงนี้เองยังเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา

เจาอยูหัว  



 

 

  (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอรซอ ในป ค.ศ.1897  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู เมอืงคราคฟูหรอืเมอืงคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของ

โปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนกรุงวอรซอดัง

ปจจุบัน และเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองและเกาแกที่สุดใน

โปแลนดและเปนจุดหมายปลายทางที่นยิมของนักทองเที่ยว และในป ค.ศ.

1978 คราคูฟไดรับการขึ้นทะเบยีนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรม ซึง่ถือเปนแหงแรกของโปแลนด ปจจุบันคราคฟูเปนที่

ยอมรับในฐานะเมืองศนูยกลางทางวฒันธรรมและเปนเมืองชั้นนําทีม่ีแบบ

แผนของสถาบันการศกึษาโปแลนด วฒันธรรมและชีวิตศลิปะ และยังเปน

หนึ่งเมืองศูนยกลางสําคัญดานธุรกิจของโปแลนด มีอารยธรรมรุงเรอืงมาก

ที่สุดซึ่งเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทกุยุคทกุ

สมัยตั้งแตโรมาเนก  โกธิค  เรอแนสซองส  บาร็อค  ร็อคโคโค จนถึงนีโอ

คลาสสิคและอารตนูโว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) 

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีส่าม  คราคฟู-ออสวซิมิ-คราคฟู 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม   

 นําทานขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle 

ซึ่งมีการสรางขึ้นใหมในแบบเรอแนสซองส โดยกษตัรยิซกิมุนที ่1 หลังจาก

พระราชวังเดมิที่เปนแบบโกธิคไดถูกไฟไหมไปในป ค.ศ.1499 และถูกไฟ

ไหมอีกครั้งในชวงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสรางใหมในแบบบาร็อค ถายรปู

กบัปอมปราการบารบากนั Krakow Barbacan สรางขึ้นเพ่ือปองกันรักษาเมือง 

แนวกําแพงเมืองเดิมเปนที่ชื่นชอบของศิลปนที่จะมาแสดงผลงานและชม

ประตูเขาเมืองฟลอเรนเกท ที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 และนําทาน

ชมภายนอกของโบสถเซนตแมรี ่โบสถที่มชีือ่เสียงของเมืองคราคฟู แทน

บูชาทําดวยไมแกะสลกัและชมอาคารการคาผาในอดีตและถือเปนจุดหลัก

ของการคาสมัยนั้น จวบจนปจจุบันอาคารนีย้ังคงใชเปนสถานที่รบัรองเชื้อ

พระวงศและเหลาอาคนัตุกะของเมือง และใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อของที่

ระลกึจากที่นี่ และนําทานแวะเลือกซื้อสินคาจาก Galeria Krakowska สัมผัสชวีิต

ความเปนอยูหรือ Lifestyle ของคนรุนใหมในเมืองคราคูฟ (เพือ่ความสะดวก

ในการเลอืกซือ้สนิคา อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 

 บาย นําทานเดินทางสู เมอืงออสวซิมิ Oswiecim (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) ผานชมความงามและเงียบสงบของยานชนบทแหงโปแลนด นํา

ทานเขาชม คายกกักนัออสวทิซ ปจจุบันอยูภายใตการดูแลของรฐับาล



 

 

โปแลนด คายแหงน้ีเริม่จากเยอรมันตองการเขายึดโปแลนด สะทอนใหเห็น

ถึงการทารุณกรรมและความโหดรายของสงครามโลกครั้งที ่2 ที่ชาวนาซี

นําเอานักโทษชาวยวิขึ้นรถไฟสูเมืองเอาทชวิตซที่ใชเปนคายกกักันและใช

เปนที่ประหารดวยแกสพิษรมควันกวา 1.5 ลานคน  นําทานชมการแสดง

ภาพถายตางๆ ของคายกกักัน รวมทั้งของจรงิที่มีการเก็บรักษาไวภายในตึก

ตางๆ ถึง 20 อาคารและของใชของเชลยชาวยิวที่ถกูหลอกใหมาอยูที่นี่ 

อาทิ กระเปาเดินทาง  รองเทา  แปรงสีฟน  หวี และเสนผมที่วากันวามี

น้ําหนักรวมกวา 7 ตันและชมหองอาบนํ้า หองที่พวกนาซีใชสําหรบักําจัด

เชลยโดยใชแกสพิษสงัหารหมู พรอมชมภาพยนตรสั้นทีถ่ายทําโดยทหาร

รัสเซียเมื่อครั้งเขายึดคายนี้คืนจากเยอรมัน วากันวา ณ สถานที่นีม้ี

ผูเสียชวีิตกวา1.5 ลานคนโดยเกือบทั้งหมดเปนชาวยวิ  สมควรแกเวลานํา

ทานเดินทางกลับเมอืงคราคฟู (ใชเวลาเดินทงประมาณ 1 ชั่วโมง)   

ค่าํ  รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 
 

วนัทีส่ี ่  คราคฟู-เหมอืงเกลอืวลิลกิซกา-เชสโตโชวา 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําทานเดินทางสู เหมอืงเกลอืวลิลกิซกา Wieliczka Royal Salt Mine 

เหมืองแหงนี้ถูกคนพบใยชวงศตวรรษที ่13 มีเรื่องเลาเปนตํานานวา เหมือง

เกลือนี้เปนสินสอดของเจาหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ที่มาเขาพิธสีมรสกับ 

Boleslaw the Shy เมื่อ 700 ปกอน เหมืองเกลือแหงนี้ไดชื่อวาเปนเหมือง

เกาแกที่สุดในยุโรป คนงานเหมืองไดแกะสลกัฝาเกลือทีต่ิดผนังในเหมือง

เปนภาพตางๆ กันมีทัง้อนุเสาวรียและแทนบชูา ภาพแกะสลักเหลานี้อายุ

เกาแกนับรอยๆป ความงามของภาพแกะสลกัที่เหมืองเกลือน้ีมีคุณคาทั้ง

ทางดานศิลปะและประวัติศาสตรเปนอยางมาก องคการยูเนสโกไดขึ้น

ทะเบียนใหเปนมรดกโลกดานวฒันธรรม  นําทานพิสูจนความอัศจรรยของ

เหมืองเกลือใตดินที่ใหญที่สุดในโลก และมเีกลือโดยธรรมชาติมานานกวา 

20 ลานปที่แลว มกีารขุดลกึลงไปถึง 327 เมตร แบงออกเปนชั้นใตดินตางๆ 

ถึง 9 ชั้น ทานจะไดทึง่กับอีกหนึ่งความอัศจรรยภายในเหมืองเกลอืทีม่ีทั้ง 

หองโถง โบสถเซนตกงิกา เปนหองขนาดใหญ มีการประดับตกแตงดวยแช

นเดอเลียที่ทําจากเกลอื สองขางสลักรูปนูนต่ําบนหินแรเกลือตามแบบ

ผลงานของศิลปนดัง ลีโอนาโด ดาวินช ีทานจะไดสัมผัสกับปติมากรรม

แกะสลักโดยรอบหองโถงขนาดใหญอยางวจิิตรตระการตา  สมควรแกเวลา 

 นําทานเดินทางสู เมอืงเชสโตโชวา Czestochowa หรอืเชเนสโตโควา อีกเมือง

หนึ่งที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศโปแลนดบนฝงแมน้ําวารตา เปนชุมทาง



 

 

รถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหลก็กลา เหลก็ ผลติภณัฑอาหาร 

เมืองนี้มีพิพิธภัณฑหลายแหง นอกจากนั้นยงัเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง

ประวตัิศาสตร เปนเมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครัง้ที่ 1 

และ 2 เคยตกอยูใตการยึดครองของกองกําลังฝายเยอรมัน และยงัเปนเมือง

ศูนยกลางของผูแสวงบุญท่ีสําคัญแหงหนึ่งของยุโรป (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานถายรูปจากภายนอกวิหารและเขาชม วหิารจสันาโกรา Jasna Gora 

Church เปนวิหารที่ประดิษฐานรูปนกับญุมาดอนนาสดีาํ หรอื Black Madonna 

ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสตรูจักกันเปนอยางดีดวยปาฏิหาริยที่เลาตอ

กันมา ตัวโบสถสรางในชวงศตวรรษที ่14 โดยการบรจิาคที่ดินจากทาน 

ดุกแหงโอปอล พรอมทั้งไดมอบรูปทีรู่จกักันโดยทั่วไปวา Black Madonna ซึ่ง

ในขณะที่มอบให ภาพน้ีก็มีอายุหลายรอยปแลวเชนกัน จากการพสิูจนทาง

วิทยาศาสตร พบวาเปนรูปในยุคไบเซนไทม และตวัวิหารไดรับการตอเติม

หลายครัง้ในหลายศตวรรษตอมา วิหารจัสนาโกรา ไมใชเปนเฉพาะสถานที่

สําคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแตยังเปนสัญลักษณของการตอสูเพื่อ

เอกราชอีกดวย ที่นี่ยังเปนศูนยรวมจติใจของชาวคาทอลิค ดังนั้นในปหนึ่งๆ 

จะมีนักบุญหลายลานคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแหงนี ้             

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีห่า  เชสโตโชวา-วรอ็ตสวฟั 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีความหลากหลายและ

เปยมลนดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตรในเมืองนี้ เปนดังสะพานเชื่อม

ระหวางคนในแตละรุน แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนแบบเมืองที่

ทันสมัยของเมืองใหญ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร ชีวิตที่เต็มดวย

วัฒนธรรมและการศึกษา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานผานชมอดีตเมอืงหลวงแหงแควนซลิเิซีย ที่เคยถกูครอบครองโดย

ราชวงศตางๆ กอนถูกควบรวมกับโปแลนดในป ค.ศ.1945 ตอมาชาวโป

ลจากฝงตะวันออกหลัง่ไหลเขามาอยูทีว่รอท-ซวัฟเปนจานวนมาก และได

นําวัฒนธรรมหลายอยางมาเผยแพร ในป ค.ศ. 1980 ชวงเศรษฐกจิตกตา

แรงงานไดไปรวมกันสไตรคที ่



 

 

เมืองกดานคซ นําโดย เลค วาเวนซา ตอมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเปนเมือง

ศูนยกลางการตอตานพรรคคอมมิวนิสต ทานสามารถถายรูปกับออสตรอฟ 

ทูมสก ีOstrow Tumski หรือเกาะมหาวิหาร เปนฉากหลัง สรางโดยบิช็อป

คนแรกแควนซลิิเซีย ในสไตลกอธิค โดยสรางกอนการสรางพระราชวัง จึง

ไดกลายเปนศูนยกลางทางศาสนาจนถึงปจจุบัน  นาํทานชมความงามของ

เมืองเกาที่เรียกไดวา Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเดน

สวยงาม เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหนึ่งของโปแลนด และไดรับ

การจัดอันดับใหเปน 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful 

cities in the world) นําทานถายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเกา

, ศาลาวาการ (City Hall) และโบสถประจาํเมือง ผานชม

มหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเกาแกที่

มีชื่อเสียงประจาํเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนําของโลก ที่ไดรับรางวัลโนเบล

ถึง 10 คนดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมาไดเคยศึกษาอยูที่นี่ ในยุค

ศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแหงนี้เคยถูกใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, 

และที่คุมขังเชลย ในชวงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย พรอมใหทานเลือกซื้อ

สินคาจากยานเมืองเกาแหงนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดินเลนชมเมือง 

อิสระใหทานรับประทานอาหารค่าํตามอัธยาศัย  

สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับ

เทียบเทา 

 

วนัทีห่ก  วรอ็ตสวฟั-พอซนาน-วอรซอ 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําทานเดินทางสู เมืองพอซนัน Poznan (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 

ชั่วโมง) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแก ที่สุดของโปแลนด มีความเจริญรุงเรือง

สู งสุดในฐานะเปนศูนยกลางการค าที่ สํ าคัญ ของทวีปยุ โรปในช วง

 คริสตศตวรรษที่  15-17 แตเสื่อมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร

เทิรน (ค.ศ. 1700-1721) และไดตกเปน ของปรัสเซียในป ค.ศ.1793 เปน

สวนหนึ่งของรัฐแกรนดดัชชีออฟวอรซอในชวง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้น

 เปลี่ยนเปนของปรัสเซียและกลับมาเปนของโปแลนดอีกครั้งในป ค.ศ. 

1918 ตัวเมืองตั้งอยูริมฝงแมน้ําวอรตา  เมืองพอซนันถือวาเปนศูนยกลาง

สําคัญทางดานการคา อุตสาหกรรม การศึกษา และไดชื่อวาเปนเมืองที่มี



 

 

 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวง

อยางวอรซอร นอกจากนี้ยังถูกใช เปนหนึ่ งในเมืองที่ ใช จัดการแข งขัน

ฟุตบอลยูโร 2012 ดวย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย  นําทานเดินเลนชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเกา (Old 

Town Square) จตุรัสเมืองเกาที่ด ี ที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป เปนจุดศูนยรวม

ของเหลาสถานที่สําคัญๆทางประวัติศาสตรของเมืองพอซนัน ไมวาจะ

 เปนกลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ปอมปราการ และ 

ศาลากลางจังหวัด  ซึ่งอยูในบริเวณศูนยกลางของเมืองเกา ถูกสรางขึ้นใน

ศตวรรษที่  13 ในแบบโกธิค และถูกใช งานมาจนถึงป  1939 ปจจุบัน

 กลายเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรประจําเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือน

อยางไมขาดสาย นําทานแวะถายรูป กับ แกรนดเธียเตอร โรงละครโอเป

ราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ 

 MAX LITTMANN ถูกเปดใชงานครั้งแรกในป 1910 นําทานถายรูปกับ 

ปราสาทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปราสาทที่ มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดย

ปราสาทถูกสรางขึ้นในป 1905 ในสไตลนีโอโรมาเนสก ปจจุบันปราสาทถูก

 ใชเปนหองฉายภาพยนตร  หอศิลป  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู กรุง

วอรซอ (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  นครหลวงของโปแลนด   

ค่าํ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั้นนําทานเขาสูทีพ่ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา 

 
วนัทีเ่จด็  วอรซอ 

เชา รับประทานอาหารทีโ่รงแรม 

  นําทานถายรูปภายนอกนําทานเขาชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา

 เนาสกี้  Wilanow Palace เปนพระราชวัง ที่ตั้งอยูในอําเภอวิลาเนา ใน

กรุงวอรซอ ตัวอาคารสรางดวยสถาปตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแหง

นี ้ รอดพนจากสงครามโลกครั้งที ่2 มาไดและไดทําหนาที่เตือนความทรงจํา

ของวัฒนธรรมใหกับชาวโปแลนด  และยังเปนอนุสาวรียทีส่ําคัญที่สุดของ

โปแลนด ที่นี่เปนทัง้พระราชวังและพิพิธภณัฑทีก่อตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1805 

เปนที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดกของชาต ิ

นําทานชมกรุงวอรซอ  นอกจากเปนเมืองหลวงของประเทศแลว ยังเปน

สัญลักษณทางศาสนาคริสตที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก   ชมยานจตัุรัส

เมืองเกา ซึ่งถือวาเปนจัตุรัสที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งในโปแลนด มีอายุยอนไป



 

 

ในศตวรรษที ่14  อาคารสวนใหญเกิดจากการสรางอาคารของพอคาที่

ร่ํารวยในชวงศตวรรษที่ 17 ทําให ดานหนาของอาคาร ถูกตกแตง

อยางวิจิตรและตกแตงตามความชอบของเจาของมีทั้งแบบโกธิค  เรอแนส

 ซองส  บาร็อคและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั้นนําทานชมเมืองวอรซอ ผาน

ชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในกรุง วอรซอ Nowy Swiat Street 

และถนนสายประวัติศาสตร Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ

 เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน สองขางทางประกอบไปดวยโบสถเซนตแอน

นา  มหาวิทยาลัยวอรซอ  มหาวิทยาลัยที่ใหญทีสุ่ดกรุงวอรซอ และ

นอกจากนีย้ังเปนที่ตั้งของพระราชวังตางๆ  นําชมโบสถ เซนต จอหน 

คริสตจกัรคาทอลกิในเมืองเกาของกรุงวอรซอ โบสถนีเ้ปน 1 ใน 3 ของมหา

วิหารในกรุงวอรซอ ที ่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนส

โกทางดานวัฒนธรรม นําทานชมยานเมืองเกาซึ่งเตม็ ไปดวยสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตรของโปแลนด ชมยานชุมชนชาวเมืองเกาซึ่งประกอบไปดวย

ปราสาท แบบโกธิคและอนุเสาวรียของกษัตริยซิกซิมนัด ยานประวัติศาสตรที่

เกาแกที่สุดของเมืองและมีความโดดเดน มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ

โปแลนด ชมจัตรุัสปราสาท Castle Square ซึ่งลอมรอบดวยอาคารประสาท

 ตางๆ  รูปรางของอาคารตางๆ ที่เราเห็นกันในปจจุบันเกิดขึ้นหลงัจากทุบ

กําแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง กลางเปนอนุเสาวรียกษัตริยซกิิซมันดที่ 3 

ที่ทรงยายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสูกรุงวอรซอ ถายรูปกับ ปอม ปราการ

วอรซอ ดานปราการรปูครึ่งวงกลมหรือปอมปราการแหงประวตัิศาสตรที่ครั้ง

หนึ่งเคยลอมรอบกรุง วอรซอเอาไว โดยตัวปอมน้ีตั้งตระหงานอยูระหวาง

ยานเมืองเกาและเมืองใหม และเดินเลนชมอาคาร โบสถ โฮลี่ครอส และ

โบสถคารมิไลท และใหทานเดินเลนชมยานตลาดเกา ยานทองเทีย่วที่มี

ความสําคัญทาง ประวตัิศาสตรและมีความเกาแกที่สุด โดยอาคารสวน

ใหญถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 ทีย่านตลาดเกานี ้ จะมีจัตรุัสที่มี

รูปปนนางเงือกถือโลหกับดาบ ซึ่งตามตํานานกลาววาเดมิมีนางเงือก 2 ตวั 

เปนพี่นองกันวาย น้ําเลน ตวัหน่ึงวายไปที่เดนมารกสวนอีกตัววายมาที่

โปแลนดแลวโดนชาวประมงจับได และถูกนาํมาแสดง โชวจนมชีายคนหนึ่ง

มาชวยไว นางเงือกตองการตอบแทนบุญคณุจึงสัญญาวาจะออกมาชวย

ปกปองเมืองให ปลอดภัย รูปปนนางเงอืกนี้จึงเปนเหมือนสัญลักษณของกรุง

วอรซอดวย ใหทานเดนิเลนและเลือกซื้อสินคา ตางๆ จากยานน้ี  (เพือ่ความ

สะดวกในการชมเมอืงเกาหรอืเลอืกซือ้ของฝากหรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 

 อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)    

14.00 น. สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางสูสนามบนิกรงุวอรซอ 



 

 

18.05 น.  ออกเดนิทางจากกรงุวอรซอ โดยสายการบนิกาตารแอรเวยส 

เทีย่วบนิที ่QR260 

** ชวงเดอืน พ.ย.-ธ.ค. เวลากลบัจะเปน 15.50 น. (เวลาทองถิน่ในโปแลนด)**  

 

วนัทีห่ก   โดฮา-กรงุเทพฯ 

00.40 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา ประเทศกาตาร เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

01.55 น.  นาํทานออกเดนิทางสูกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิกาตารแอรเวยส  

เทีย่วบนิที ่QR980 

12.55 น.  เดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

** ชวงเปลีย่นฤดกูาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็นอย ทานทีเ่ดนิทางมา

ตอเครือ่ง กรณุาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่นนอนอกีครัง้** 

 

 
 

รายการทวัรอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอืน่ๆ ที่ไมคาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร  หรอืสถานที่

ใดทีไ่มสามารถเขาชมไดดวยสาเหตตุางๆ หรอืสถานทีป่ดโดยมิไดรบัแจงใหทราบ

ลวงหนา  บรษิทัฯ ขออนญุาตทําการเปลีย่นแปลงสถานทีอ่ืน่ๆ ทดแทนให ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนของคณะเปนสาํคญั 

 
 
 
อตัราคาเดนิทาง  13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 

ต.ค.-3 พ.ย.61 /  

    3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61 

 
 
 

 

 



 

 

SuperB Poland 8 D/QR 

โปแลนด 8 วนั 5 คนื / QR 

 13-20 ต.ค. / 20-27 

ต.ค. /  

27 ต.ค.-3 พ.ย.61 
3-10 พ.ย.61 1-8 ธ.ค.61 

ราคาผูใหญ ทานละ 43,700 42,100 44,700 

พักเดีย่วเพิ่ม ทานละ 6,900 5,900 5,900 
      

**ไมรวมคาบรกิารดานนดัหมายวซีาและเอกสารดานวซีาทานละ 2,900 บาท //  

คาทปิคนขบั, ทปิไกดทองถิ่น และคาทปิหวัหนาทวัร ทานละ 1,800 บาท  

(คาใชจายวซีาและทปิชําระพรอมคาทวัรกอนออกเดนิทาง) ** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคาเดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโดยสารทีเ่ปนผูใหญจาํนวนไมต่าํกวา 30 ทาน 
ไมมรีาคาเดก็ และจะตองชาํระมดัจาํ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรทนัท ี

 กรณทีานทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรวมเดนิทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทาง
บรษิัททวัร  กรณุาแจงลวงหนาเนือ่งจากมกีารเกี่ยวของกบัการยื่นวซีา ซึง่ผู
เดนิทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 อตัราคาเดนิทางและตัว๋โดยสารนีเ้ปนอตัราราคาพเิศษ ดงันั้นหากมีการออกตัว๋
โดยสารแลวไมสามารถขอ 
รฟีนดหรอืคนืเงนิไดทุกกรณ ี

 การดาํเนนิการขอวซีาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จงึขอความ
รวมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวซีาใหครบถวนและสมบรูณ ทัง้นี้
เพือ่เปนผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดาํเนินการขอวซีา 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินกาตารแอรเวยส เสนทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-
วอรซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหนึ่งหอง) 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ,  คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรบัสงระหวางนําเที่ยวตาม

รายการทีร่ะบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี
 คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 1 

ป และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครองเพียง 500,000 บาท ทั้งนี้เปนไปตาม

เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ 
 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลงิและคาประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่19 เม.ย.2561 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีไ้มรวมบรกิาร 

 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกนิกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอ

ทาน) 
 คาธรรมเนยีมการยื่นวซีาเชงเกนและบรกิารดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทาน

ละ 2,900 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) 
 คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร เดนิทางไป-กลับพรอม

คณะ ทานละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดนิทาง) 
 คาธรรมเนยีมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งทานจะตองดแูลกระเปาและทรัพยสนิของทานดวยตัว

ทานเอง หรือหากตองการการบรกิารยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ 
เรียกเก็บ 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่สั่งเพ่ิม
เองคาโทรศัพท คาซกัรีดฯลฯ 

 คาอาหารหรือเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร) 
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, การปรับคาธรรมเนียมวีซา หรือ

การปรับคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวซีา หรืออื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขาประเทศของคนตางชาต ิหรือ คนตางดาว 
 คาประกันภยัการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภยัหรือเหตุรายแรงใน

ตางประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบตัิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเตมิได 

 
การชาํระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน 
สําหรับการจองทัวร โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทวัร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด

กอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
คามัดจําทั้งหมด 



 

 

 
การยกเลกิ 
 หากมีการยกเลกิเกิน 60 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงินมัดจําคาตัว๋โดยสารของทานนั้นๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 60 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกินอยกวา 30 วันทาํการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคาทวัร
ทั้งหมด 

 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตั ิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 

20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืคามัดจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนคาทวัรทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตกุารณทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทาง
ตามกําหนดได บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททัวรติดตอวาสามารถคืน
เงินได  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ ความ
ประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบรษิัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวซีา อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผูโดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกบัชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระ
ของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ซึ่งจะรบัผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ลาชาหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ทีต่องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปา
อาจจะถกูกําหนดใหต่าํกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรบัผิดชอบคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และ
สถานทีต่าง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สําหรับผูสูบบุหรี ่ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 



 

 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครวั ทีต่อง

ไดรับการดแูลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอาย ุมีโรคประจําตวั ไมสะดวก
ในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร เปนการกําหนดตลอดทั้งป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน 
หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานทีเ่ขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิได
แจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชม
สถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมี

การคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  
o หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยดุของชาว

ยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 
 
 

ขอมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 

Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอาจจะไดเปน 1 เตยีงใหญกบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่าํ  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก

และหองพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมือง

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจ

เปนหองที่มีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกบัการออกแบบของแต

ละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 

 

 



 

 

 
 

เอกสารในการขอวซีา  (โดยยืน่ขอวซีาทีส่ถานทูต
โปแลนด) 

ใชเวลาพจิารณาวซีาโดยรวม 15 วนั 
-    ผูยืน่คาํรองขอวซีาทุกทาน จะตองมาแสดงตวัดวยตวัทานเองเพือ่ ถายรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยยืน่วซีาของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะตองมกีารนดัหมายไวลวงหนา และไมสามารถยนืยนั

ไดหากไมมีการทาํนดัหมายไวกอน (วนัและเวลานดัหมายเปนไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอมลูในแบบฟอรมใหครบถวนสมบรูณเพือ่ทาํการนดัหมายการยืน่

วซีาแบบหมูคณะ/เดีย่ว 

-    ในวนัยืน่วซีาหากผูสมคัรไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคาใชจายในการถายเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถายรปูเพิม่เติมใดๆ ผูสมคัรจะตองเปนผูชาํระ

คาใชจายนัน้ๆ ดวยตนเอง 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกวา 6 เดอืน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทําหนังสือ

เดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรบัวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   

o หากทานเปลีย่นหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจาก

ประวตัิการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคาํรองขอวซีา  

o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับริษัททวัร 

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 

o รปูถายสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร 

จาํนวน 2 รปู เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   



 

 

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวกหรือเครือ่งประดับ 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสหีรือบิ๊กอายส ** 

 

o สาํเนาทะเบยีนบาน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณเีปนเดก็ อายตุ่าํกวา 15 ป  

- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายมุากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชน

แลว ทางสถานทตูขอสําเนาสูติบัตรดวยและกรณุาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอไดทัง้เบอรทีท่าํงาน, เบอรบานและเบอรมอื
ถอื  

o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณทีานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานที่หยาแลว  

 
o หนงัสอืรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบงชี้การมอีาชพีและมรีายไดของผู

เดนิทาง 
- กรณลีูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษ

เทาน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน
,พรอมระบวุันลาหยดุ ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา เปนตน 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานจะตองคดัเปนภาษาอังกฤษ
เทาน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงนิเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่ม
ทํางานกับหนวยงาน หรือองคกร ,พรอมระบุวันลาหยดุ ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับ

จากวันยื่นวีซา พรอมใบลาและสําเนาบัตรประจําตวัราชการ 1 ชุด 
- กรณเีปนเจาของกจิการ ใชสาํเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธรุกิจ

การคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํา
กวา 6 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณทีานทีเ่ปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี 

พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม 

แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยากนั โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณทีานทีว่างงาน / ไมมรีายได จะตองมผีูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดง
หลักฐานการทํางานและหลกัฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผู
เดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชดิ หรือ
ญาติใกลชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง 
ทานอาจถกูปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี้)   

- กรณเีปนเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 



 

 

- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เปน 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ใชสําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของธนาคาร
ใดๆ ถายสําเนา ทกุหนา และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได 
หรือไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซีา พรอมสําเนาหนาบญัชีหนาแรกที่มี
ชื่อเจาของบัญช ี 

- หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรณุาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของ
เลมเกาทีต่อ พรอมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดอืนหายไป ขอใหออกเปน statement 
จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวซีา แตหากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลกัษณอกัษรชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ 
ตามความเปนจริง อาทิ ไมมกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตละบุคคล เปนตน  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ดวย อาทิ เชน บัญชีเงนิฝากประจํา เปนตน 

- กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตอง
ออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย  แตอยางไรก็ตาม 
โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา จะตองมีสําเนาสมดุบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีนอย ฝายที่มีการเงิน
มากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอ
สถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจาก
ธนาคารและระบุรับรองคาใชจายใหอีกฝายหนึ่งดดยระบชุื่อลงไปในจดหมายดวย 

 
*** สถานทตูไมรบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเหน็วามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคาใชจายไดอยางไมเดอืดรอนเมือ่
กลบัสูภมูลิาํเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่าํกวา 20 ป (กรณไีมไดเดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยาราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับดิาจะตองมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตองมใีบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง



 

 

คาใชจายและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอ
ตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือ
รับรองแกบตุรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคดัจดหมายยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชีแ้จง
ระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสังกดัเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปน
ภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลกัหลัง
โดยมรีายละเอียดวาฝายใดเปนผูดแูลบตุร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนขอเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน

กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวซีา สถานทูตไมคืน

คาธรรมเนยีมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระ

คาธรรมเนยีมใหมทุกครั้ง 

***  หากสถานทตูมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการ

เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะสง

เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

***    กรณีที่ทานยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวซีาในแตละประเทศจะ

ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของ

บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข

ตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวซีา ทานตองแจงความจํานง

แกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณทีานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกาํหนดวนั

ยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทตูตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่

จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบเุทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจาก

หลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวตัถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทาน

หลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภยัของผูเดินทางเปนหลัก                  

 



 

 

กรอกขอมลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีาเขายโุรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเหมอืนกบัความเปนจรงิหรอืไมเหมอืนกบัตอนนาํเอกสารสง

ยืน่คาํรองขอวซีา ทางศนูยยืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คาธรรมเนยีมในการ

เปลีย่นแปลงแกไขขอมลูในระบบออนไลน จดุละ 200 บาท / ทาน 

กรณุากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาท ิเกษยีณ / แมบาน / อาชพีอสิระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศกึษาตอ เปนตน รบกวนระบมุาใหเรยีบรอย 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอน

แตงงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ป เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

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

2.  สถานภาพ        โสด        แตงงานจดทะเบียน        

แตงงานไมจดทะเบียน        หยา        หมาย 

 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คูสามี-ภรรยา 



 

 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน 

(ภาษาอังกฤษ)....................................................................................... 

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

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

 รหัสไปรษณีย          

 ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย        

 โทรศัพทบาน ........................................... 
 อีเมลล (ถามกีรณุาใสรายละเอยีด)............................................. 

โทรศพัทมือถือ ........................................  
 

5.  ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ)...................................................................................... 

 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทํานั้นเกี่ยวกับอะไร ดานใด 

..................................................................................) 



 

 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและท่ีอยูท่ีทํางานให

ชัดเจนเชนกัน)  

  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย        

 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) 

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

 โทรศพัท ............................................  หมายเลขตอภายใน 

(ถาม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย

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

 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ 

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

8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม         ไมเคย        
เคย (กรณีที่เคยใหระบุวันที)่ 



 

 

    ตั้งแตวันที่ ..............................  ถึงวันที่ 

..............................   รวม ........... วัน 

 ทานเคยไดรับการสแกนนิ้วมือหรือไม    ไมเคย        เคย   

กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนนิ้วแลว กรุณาระบุวันที่ 

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

9.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม  ตัวเอง 

       มีผูสนับสนุนคาใชจาย  

(กรณีที่มีผูสนับสนุดคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและ

ระบุความสัมพันธ และเดินทางดวยกันหรือไม) 

ผูสนับสนุนคาใชจายของทาน คือ 

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

ความสัมพันธกับทาน 

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

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

 เดินทางดวยกันกับทานหรือไม         เดินทางดวยกัน        ไมได

เดินทางดวยกัน 

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

 
 


