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Warsaw Check-In 
ออสเตรยี - เชก - โปแลนด ์

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR)   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มนีาคม : 2 – 11, 30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 
 

49,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา   ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ ✈ ✈ O AUSTRIA TREND 
PYRAMIDE 

3 เชสก ีครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี O O O SPA THERMAL 

4 คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – ปราสาทปราก O O X INTERNATIONAL 

5 ปราก – คทุนา ฮอรา่ – วรอตสวัฟ  O O O MERCURE CENTRUM 

6 วรอตสวัฟ – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– คราคฟู  O O O NOVOTEL CITY WEST 

7 คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คราคฟู O O O NOVOTEL CITY WEST 

8 คราคฟู – เชสโตโซวา่ – Black Madonna – วอรซ์อ  O O O 
GOLDEN TULIP 
CENTRE 

9 วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) – สนามบนิ  O O ✈  

10 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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ชนืชมกับความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตา ชมโบสถโ์ครง

กระดกู (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง แหง่เมอืงคทุนาฮอร่า โบสถท์แีปลกทสีดุในโลก ทตีกแต่งไปดว้ย

โครงกระดูกมนุษยก์วา่ 70,000 ชนิ เทยีวเมอืงมรดกโลก เชสก ีครมุลอฟ และ วอรซ์อ เมอืงหลวงและเมอืง

ใหญท่สีดุของประเทศโปแลนด ์อันเป็นศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์(Historic Centre of Warsaw) 

ไดรั้บการประกาศใหบ้รรจไุวใ้นบัญชรีายชอืแหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1980 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – โดฮา 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก  

 

วนัทสีองของการเดนิทาง      โดฮา – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

01.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR 837  

***คณะเดนิทางวนัท ี30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เทยีวบนิท ี   

QR 837 เวลา 02.05 น. และถงึ โดฮา เวลา 05.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่

กรงุเวยีนนา เทยีวบนิท ีQR 183 เวลา 08.00 น. และถงึกรุงเวยีนนา เวลา 

12.35 น.*** 

 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพอืรอเปลยีนเครอืง  

07.40 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR 183  

11.35 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถนิชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชัวโมงในวันท ี25 มนีาคม 2561) 

ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

 

บา่ย จากนันนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึงมีประวัต ิการสรา้งมาตังแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษท ี16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหม่อย่างสง่า

งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือใชเ้ป็น

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทปีระทับ ซงึไดรั้บ

การตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส 

นําท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอัน

งดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปร่า ทสีรา้งขนึในระหว่างปี

ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังที 2 

และเปิดใหม่อกีครังในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซงึเป็นกลุ่มอาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตังแต่

ครสิตศ์ตวรรษท ี13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีัก โรงแรม AUSTRIA TREND PYRAMIDE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีามของการเดนิทาง      เวยีนนา – เชสก ีครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงทีไดช้อืว่าเป็นเพชรนํางามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนตีังอยูร่มิสองฝังของแมนํ่าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แก่

ตังแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดร้ับการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที

สําคัญแห่งหนงึของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

รอบนอก ซงึสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซงึตังอยู่รมิฝัง

แมน่าํวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ระยะทาง 206 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืว่าเป็น

เมอืงแหง่สปา ทใีหญท่สีดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทนียิม

ของผูค้นทัวโลกทีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพ ตามความเชอืทีมีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิท่านทดลองดมืนําแร่ ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทมีปีากยนืออกมาเหมอืนกานํา 

ระยะทาง 235 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)   

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม SPA THERMAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีขีองการเดนิทาง           คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – ปราสาทปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 127 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซงึ

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษท ี14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญ่ทสีุดในกรุงปร๊าก ซงึพระ

เจา้ชาร์ลที 4 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ  พระ

เจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้ (กรณมีพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้

เขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่

ทสีุดของปราสาท ใชเ้ป็นทีประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิชม

ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซงึปัจจุบันมรีา้นขายของทรีะลกึ วาง

จําหน่ายอยูม่ากมาย  จากนันนําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทสีรา้งขนึตังแต่กลางครสิตศ์ตวรรษ

ท ี14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี4 ชมรูปปันโลหะของเหล่านักบญุทตีังอยูส่องขา้งราว
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สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซอืสนิคา้พืนเมืองทีเรียงรายอยู่บนตลอดแนว

สะพาน จากนันนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเก่า (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแต่ปี ค.ศ.

1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงามและยงัตี

บอกเวลาทกุๆชวัโมง 

คาํ อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้ของการเดนิทาง           ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – วรอตสวฟั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงคทุนา ฮอรา่ (Kutna Hora) เมอืงทสํีาคัญและมคีวาม

สวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนอืงจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตังแตย่คุกลาง จงึ

ทําใหเ้มอืงนีมคีวามรํารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาติ

และสงิก่อสรา้งทเีกา่แก่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unesco

ในปี ค.ศ 1995 นําทา่นชมความสวยงามของโบสถป์ระจําเมอืง นําเขา้ชมโบสถ์

เซ็นตบ์าบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทนัีบวา่สวยงาม และ

สมบูรณ์ทสีุดแห่งหนงึของประเทศ ซงึไดก้่อสรา้งมาตังแต่ปี 1388 และเสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 500 ปี จากนันนําเขา้ชมโบสถ์

โครงกระดกู (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานททีแีปลกทสีดุในเมอืงนที ี

ขนึชอืว่าเป็นโบสถ์ทีแปลกทสีุดในโลก  เนืองจากโบสถ์นีตกแต่งไปดว้ยโครง

กระดูกมนุษยก์ว่า 70,000 ชนิ กว่า 40,000 คน ทุกอย่างทําขนึจากกระดูก

ทังหมดไมว่า่จะเป็นโคมไฟระยา้ แท่นบชูา ไปจนถงึตราสญัลักษณต์ระกลู เหตผุล

ของการนํากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกูลผูป้กครองสัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้

สถาปนคิชอื Frantisek Rint สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดูกเพอืเป็นการระลกึถงึ

การใชช้วีติอยา่งระมดัระวัง และสอืใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสงิทหีลกีเลยีงไมไ่ด ้ 

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง   

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงวรอตสวฟั (Wroclaw) เมอืงมคีวามหลากหลายและ

การเปียมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตร์ในเมอืงนี เป็นดังสะพานเชอืม ที

เชอืมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมอืงททีันสมัย

ของเมืองใหญ่ ทีมีพืนฐานทางประวัติศาสตร์ ชีว ิตทีเต็มดว้ยวัฒนธรรมและ

การศกึษา 

ระยะทาง 240 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม MERCURE CENTRUM  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีกของการเดนิทาง            วรอตสวฟั – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– คราคฟู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงคราคฟู (Krakow) บา้นเกดิองค ์สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน์ 

ปอลท ี2 อดีตเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการขนึ

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มอีาคารบา้นเรอืนที

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมันตังแต่ โรมาเนสก ์กอธคิ เรอเนสซองส ์

ระยะทาง 270 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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บาร็อก ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นํ า ท่ า น เ ดิน ท า ง สู่ พิพิธ ภ ัณ ฑ์ค่ า ย ก ัก ก ัน เ อ า ซ์ว ิท ช์(Auschwitz 

concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะทใีหญ่ทสีุดในบรรดา

ค่ายกักกันของนาซ ีระหว่างสงครามโลกครังท ี 2  พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแห่งนี

สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซงึเรมิจาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จน

มาพบสถานททีรัีฐบาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานทคีุมขังนักโทษทาง

การเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของนาซแีละเรมิตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็น

ตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทังของจรงิทมีกีารเก็บ

รักษาภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลย

ชาวยวิทถีกูหลอกใหม้าอยู ่ทนี ีอาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและ

เสน้ผมทวี่ากันว่าม ีนําหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมหอ้งอาบนํา หอ้งทพีวกนาซใีช ้

สําหรับกําจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสังหารหมู ่ กล่าวกันว่าสถานทนีมีคีนตาย กว่า 

1.5 ลา้นคน โดนเกอืบทังหมดเป็นชาวยวิ จากนันเดนิทางกลับเขา้สูเ่มอืงคราคฟู 

ระยะทาง 68 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม NOVOTEL CITY WEST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง    คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คราคฟู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนันนําทา่นสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตังอยูท่เีมอืง

วลิชิกา้ เหมอืงเกลือทเีก่าแก่ทสีุดของโปแลนด์แห่งนีมปีระวัตกิารทําเหมอืง

ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ถอืเป็นเหมอืงใตด้นิทมีหัศจรรยท์สีดุแหง่หนงึของโลก  นํา

ท่านลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมอืงเกลอื ทมีขีนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชนั ลกึลง

จากพนืดนิถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กโิลเมตร ภายในเหมอืงหอ้งซงึสรา้งและ

แกะสลักจากเกลือทังหมด โดยสมัยก่อนเกลอืมคี่าดุจทองคํา เพราะใชใ้นการ

ถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลอืใตพ้นืดนิ ซงึท่านไมเ่คยไดเ้ห็นทใีดมา

กอ่น โดยเหมอืงเกลอืในเมอืงวลีซิกา องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นหนงึ

ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย  

ระยะทาง 14 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาท ี
 
 
  

 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงคราคฟู  ชมป้อมปราการ Barbacan อายกุว่า 600 ปี

ชมจัตุรัสใจกลางเมือง ทีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารทีสําคัญทาง

ประวัตศิาสตร์ บรเิวณนียังเป็นทีตังของโบสถเ์ซ็นตแ์มร ี(Church of St. 

Mary)โบสถ์ชอืดังของคราคูฟ สรา้งขนึในครสิต์ศตวรรษท ี14 โดดเด่นดว้ย

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธคิทสีูงถงึ 81 เมตร ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระตาม

อัธยาศัยเลือกซือสินคา้ทีระลึก หรือ แฟชันจากหา้งสรรพสนิคา้ซูเคยีนนีส

(Sukiennice) ทเีกา่แกท่สีดุแหง่นงึของยโุรป 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม NOVOTEL CITY WEST หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทแีปดของการเดนิทาง        คราคฟู – เชสโตโซวา่ – Black Madonna – วอรซ์อ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสโตโซวา่ (Czestochowa) เป็นเมอืงศูนยก์ลางของ

ผูแ้สวงบญุทสํีาคัญแหง่หนงึของยโุรป ครสิตศ์าสนกิชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพอืเขา้

บชูาเพอืขอพรจากแบล็คมาดอนนา่ (Black Madonna) ณ อารามจสันา   

กอรา่ (Jasna Góra Monastery) รูปพระแมม่าเรยีสดํีา ศูนยร์วมจติใจของ

ชาวคาทอลกิ กลา่วกนัวา่สทีใีชว้าดมานานกวา่ 600 ปีทําใหรู้ปพระแมเ่ป็นสดํีา ที

รอยบากทพีระพักตร ์ซงึพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการทําลาย อารามแห่งนรีอดพน้

จากการถูกทําลาย ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย ์จนกลายเป็นปาฎหิารยท์ี

ศักดสิทิธทิสีดุ 

ระยะทาง 141 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําท่านเดนิทางสูก่รุงวอรซ์อ (Warsaw) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีุด

ของประเทศโปแลนด ์ตังอยูร่มิแมนํ่าวสิทูลา (Vistula River) ปัจจุบันกรุงวอรซ์อ

ไดก้ลายเป็นสถานทีท่องเทียวทีสําคัญ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรมหนัก เชน่ เหล็กกลา้, รถยนต,์ เครอืงจักรอตุสาหกรรม นอกจากนยีัง

เป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษาทสํีาคัญมากทสีุดของประเทศ นอกจากนแีลว้ กรุง

วอร์ซอยังเป็นทีรูจั้กของนานาชาตจิากสนธสิัญญาวอร์ซอ ซงึตังชอืตาม กรุง

วอรซ์อ นันเอง 

ระยะทาง 218 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่พีกั โรงแรม GOLDEN TULIP CENTRE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง        วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเทยีวยา่นเมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) ยา่นประวัตศิาสตรท์ี

เก่าแก่ทสีุดของเมอืง ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์หง่วอรซ์อว ์(Historic 

Centre of Warsaw) ซงึประกอบดว้ยโบสถ ์พระราชวัง ตลาด ไดรั้บการ

ประกาศใหบ้รรจุไวใ้นบัญชรีายชอืแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.

1980 ใหท้่านไดเ้ทยีวชมยา่นตลาดเกา่ (Old Town Market Place) โดย

อาคารสว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี13 ซงึประกอบไปดว้ย 

ศาลาว่าการ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อนืๆ ชมกลุ่มสงิก่อสรา้งทีเป็น

สถาปัตยกรรมจากยคุกลาง อาทเิชน่ กําแพงเมอืงเกา่ (city walls) ซงึยังคง

หลงเหลอือยูจ่นถงึปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอรซ์อ (Warsaw Barbican) ด่าน

ปราการรปูครงึวงกลม หรอื ป้อมปราการแหง่ประวัตศิาสตรท์คีรงัหนงึเคยลอ้มรอบ

กรงุวอรซ์อเอาไว ้ถกูสรา้งขนึในปีค.ศ. 1540 ป้อมปราการสว่นใหญ่ถูกทําลายไป

ในชว่งสงครามโลกครังทสีอง และป้อมปราการถูกสรา้งขนึมาใหม่หลังสงคราม 

ในชว่งระหวา่งปีค.ศ. 1952-1954  

 

12.00 น. นําเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพือใหท้่านมีเวลาในการทํา   

คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 
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15.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีQR 260 

***คณะเดนิทางวนัท ี30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เทยีวบนิท ี   

QR 260 เวลา 18.05 น. และถงึ โดฮา เวลา 00.40 น. ออกเดนิทางตอ่สู่

กรุงเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 836 เวลา 02.20 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 

12.40 น.*** 

 

23.30 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพอืรอเปลยีนเครอืง  

วนัทสีบิของการเดนิทาง        โดฮา – กรงุเทพฯ  

02.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร์ แอร์เวย ์

เทยีวบนิท ีQR 836 

 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีที

เมอืงนนัมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม) 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงัในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมอืทา่นทาํการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม :  Warsaw Check-In 

ออสเตรยี - เชก - โปแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2561 

มนีาคม : 2 – 11, 30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท ) 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

    

อตัรานไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครอืงดมืทสีงัพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่านําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนด ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10x 3 = 10 ยูโร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 

เงอืนไขการจอง 
1. ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

  5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ังหมด 

 

 

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจํุาเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเห 
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1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เงอืนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยนืวซีา่ ดงันนัควรเตรยีมเอกสาร

ตามทสีถานทูตแจง้เงอืนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทํา

ใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําหรอื

คา่ทวัรท์งัหมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันี

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านนั อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัวเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้ (30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทวัรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัร์

ทงัหมด    

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซี่าและการยนืขอวซีา่ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (โปแลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทสีถานเอกอคัรราชทตู ตกึ แอทธนี ีทาวเวอร ์ชนั 6 หอ้ง 605-607 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลัง

ขาวเท่านัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน) 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พนีอ้ง ทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน) 

3.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย 
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3.3.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้อีอกให ้และผูท้ถีกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทบีดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชแีจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ย ทงัสองทา่น (เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 
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7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่นนั 

เอกสารยนืวซี่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศโปแลนด ์
 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชอื-นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี..............................ถงึวนัท.ี.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................    

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 


