
  

 

 
 

เชค โปแลนด ์7 วนั 
ปราก – วรอตสวฟั – เอาชวิทซ์ – คราเคา - เชสโตโชวา – วอรซ์อ 

 

  
 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู – ดไูบ  
22.00 น.    พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบเจา้หน้าทีท่ าการ

เชค็อนิตัว๋ 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปราก – จตัรุสัเมืองเก่า – นาฬิกาดาราศาสตร ์– สะพานชารล์ส ์
01.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
09.05 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงปราก ประเทศเชค็ โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK139 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 



  

 

13.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบินเชค ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแล้วออกเดนิทางไปยงัจุดหมายแรก เมอืง 
ปราก (Prague) เมอืงแสนโรแมนตกิท่ามกลางหมู่ปราสาทเก่าอายุเกนิพนัปีซึ่งโดดเด่นด้วยศลิปะโกธกิ
และมอียู่เยอะมาก จนท าใหป้รากไดฉ้ายาว่าเป็น “เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด” ไดช้มร่องรอยของอารย
ธรรมในยุคที่อาณาจกัรโบฮเีมยีและอาณาจกัรโมราเวยียงัเรอืงรอง เที่ยวปรากต้องชม ปราสาทปราก 
(Prague Castle) เพื่อเป็นการทกัทายสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นหน้าเป็นตาของเมอืง ปราสาทหลงันี้สรา้งตัง้แต่ปี 
885 ใหญ่และอลงัการมาก ปัจจุบนัใช้เป็นสถานทีท่ างานของประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัเชคและเป็น
พพิธิภณัฑ์จดัแสดงมรดกทางทางวฒันธรรมของชาต ิภายในปราสาทปรากยังเป็นที่ตัง้ของ มหาวิหาร
เซนต์วิตสั (St. Vitus Cathedral) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิทีถ่อืไดว้่าใหญ่ทีสุ่ด
และส าคญัทีสุ่ดของประเทศ จุดเด่นคอืหอคอยหลกัทีสู่งถงึ 96.5 เมตร และหอคอยคู่ทีด่า้นหน้ากส็ูงถงึ 82 
เมตร ส่วน สะพานชารล์ส์ (Charles Bridge) อกีหนึ่งจุดหมายของเรานัน้โดดเด่นเหน็ชดัว่ามรีูปปั้น
นักบุญเรยีงตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ก่อสรา้งชิ้นส าคญัที่ชีใ้ห้คนยุคปัจจุบนัเหน็ได้ถงึความ
รุง่เรอืงในยคุสมยัของจกัรพรรดชิารล์สท์ี ่4 และทีใ่จกลางเมอืงปรากเราจะไดเ้หน็ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์
(Town Hall Clock) ซึง่คอยท าหน้าทีบ่อกเวลาใหก้บัชาวเมอืงทุกวีว่นั หอนาฬกิาดาราศาสตรถ์ูกสรา้งขึน้
ในปี 1410 นอกจากเขม็นาฬกิาทีค่อยบอกเวลาแลว้ตวัเรอืนสฟ้ีายงัมรีปูปั้นนักบุญ ตวัเรอืนนาฬกิาแสดง
การโคจรของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์แสดงเดอืนปัจจุบนั เมื่อเวลาเดนิมาครบชัว่โมงจะม ีเสยีงระฆงัดงั
กงัวานและรปูปัน้ 12 สาวกของพระเยซคูรสิตท์ีพ่ากนัเดนิขบวนกนัอยูห่ลงัช่องหน้าปัด  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Hotel International Prague หรือ
ระดบัเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ีสาม ปราก – Fashion Arena Prague Outlet – วรอตสวฟั 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  **อิสระช้อปป้ิงท่ี Fashion Arena Prague Outlet 

แหล่งชอ้ปป้ิงทีเ่รยีกไดว้่าเป็นเอาทเ์ลต็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเชค มากมายดว้ยกว่า 200 แบรนด ์ไม่ว่าจะ
เป็น Armani, GUESS, Diesel, Gant, Samsonite, Nike, Pandora, Lacoste และอกีมากมายจากทัว่ทุก
มมุโลกใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย พรอ้มดว้ยส่วนลดทีม่ากถงึ 70%   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดนิทางจากเมอืงปราก มุ่งหน้าสู่ ประเทศโปแลนด ์
(Poland) ที่เมอืง วรอตสวฟั (Wroclaw)เมอืงที่ใหญ่ที่สุดทางฝัง่ภูมภิาคตะวนัตกของโปแลนด์ และเป็น
เมอืงศูนยก์ลางประวตัศิาสตรท์ี่มมีายาวนานกว่า 1,000 ปี เมอืงวรอตสวฟัเป็นเมอืงใหญ่ที่ทนัสมยัแต่ก็
ยงัคงอนุรกัษ์อาคารบ้านเรอืนโบราณต่างๆ เอาไว้ได้อย่างดี เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโปแลนด ์
โบฮเีมยี ปรสัเซยี และเยอรมนี ก่อนจะกลบัมาอยูก่บัประเทศโปแลนดอ์กีครัง้ในปี 1945 



  

 

  
   

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Wroclaw Centrum หรือระดบั
เดียวกนั  

วนัท่ีส่ี วรอตสวฟั – ออสเฟียนซิม– ค่ายกกักนัเอาชวิทซ ์- คราคฟู – มหาวิหารวาเวล – มารเ์กต็สแควร ์– 
วิหารเซนตแ์มร่ี 

เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 มุง่หน้าสู่เมอืง ออสเฟียนซิม (Oswiecim) มอีกีชื่อในภาษาเยอรมนัว่า เอาชวิทซ์ (Auschwitz) เมอืงทาง

ตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์มากมายดว้ยประวตัศิาสตร ์โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 เป็นเมอืง
ที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่รูจ้กักนัอย่างกว้างขวางว่าเป็นที่ตัง้ของ ค่ายกกักนัเอาชวิทซ์ ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ที ่2  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
เข้าเยี่ยมชมภายใน ค่ายกกักนัเอาชวิทซ์ (Auschwitz-Birkenau) ค่ายกกักนัเก่าของฝ่ายนาซใีนช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 ได้รบัฉายาว่า “ค่ายมรณะ” เพราะมผีูเ้สยีชวีติภายในค่ายแห่งนี้สูงถงึ 1.1 ลา้นคน 
ในช่วงตัง้แต่ปี 1940-1945 ทัง้จากการสงัหาร อดอยาก โรคภยัไขเ้จบ็ และการทดลองของนาซใีนช่วงนัน้ 
ปัจจุบนัได้มกีารก่อตัง้พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงทัง้รปูภาพในค่ายกกักนัสมยันัน้ ขา้วของเครื่องใชข้องนักโทษที่
ถูกจองจ าอยู่ภายในและอื่นๆ อกีมาก ทีน่ี่ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปเมื่อปี 1079 ออกเดนิทางโดย
รถโคช้ สู่เมอืง คราคฟู (Krakow) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของโปแลนดแ์ละเป็นเมอืงเก่าแก่ กา
รนัตดีว้ยการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมอืงคราคฟูอยูร่มิฝัง่แมน่ ้าวสิตูลา งดงามตามสไตลเ์มอืงเก่าทีม่าก
ดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหรหูราและล ้าค่า แวะถ่ายรปูและเยีย่มชม Krakow Cloth Hall จุดเด่นย่านเมอืงเก่า
คราคูฟและจุดเด่นของจตุัรสักลงเมอืง มารเ์กต็สแควร ์(Main Market Square) สวยสง่าดว้ยศลิปะสไตล์
เรเนสซองส ์เป็นศูนยร์วมการคา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั อกีหนึ่งไฮไลทข์องเมอืง



  

 

ทีไ่มพ่ลาดแวะไปชมกค็อื วิหารเซนตแ์มร่ี (St. Mary’s Basilica) โบสถ์อฐิสไตลโ์กธคิแห่งนี้อยู่ตดิกบัมาร์
เกต็สแควร ์โดดเด่นดว้ย 2 หอคอยสงูทีด่า้นหน้าวหิารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

   
 
มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวหิารสุดอลงัการอายุกว่า 900 ปีของย่านเมอืงเก่าคราคูฟ 
งดงามและหรหูราทัง้ภายในและภายนอก และทีอ่ยู่ตดิกนัแล้วยิง่ใหญ่อลงัการไม่แพก้นัเลยกค็อื ปราสาท
วาเวล (Wawel Castle) เป็นปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดในโปแลนด ์มกีารผสมผสานศลิปะจากหลากหลายสไตล์
ไมว่่าจะเป็นจากช่วงยคุกลาง ยคุเรเนสซองส ์และบารอก แต่กล็งตวัและเขา้กนัไดอ้ยา่งดแีละงดงามมาก 
 

  
 

  
 
    



  

 

        
 

    
              
เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Conrad Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีห้า  คราคฟู – เชสโตโชวา – วอรซ์อ  
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางมุ่งหน้าสู่เมอืง เชสโตโชวา (Czestochowa) ด้วยรถโค้ช เมอืงเชสโตโชวาเป็นเมอืงรมิฝัง่แม่น ้า

วารต์า เป็นเมอืงทีเ่จรญิและรุง่เรอืงในดา้นเศรษฐกจิการคา้ เป็นศูนยร์วมวฒันธรรม เทีย่วชมเมอืงเชสโตโช
วา อารามยาสน่าโกร่า (Jasna Gora Monastery) วหิารทีเ่ป็นที่นับถอืของชาวครสิต์ในโปแลนด์เป็น
อย่างมาก ภายในเป็นทีต่ ัง้ของ Black Madonna งานแกะสลกัไมใ้นศตวรรษที ่14 เป็นรปูพระแม่มารแีละ
ตกแต่งดว้ยอญัมนีอยา่งงดงาม  

   
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางจากเมืองเชสโตโชวา มุ่งหน้าสู่ วอร์ซอ 

(Warsaw) เมอืงหลวงของประเทศโปแลนด ์และเป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สุดของโปแลนด ์เคยไดช้ื่อว่าเป็น ปารีส
แห่งตะวนัออก เพราะเป็นเมอืงที่สวยมากจนถงึสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่หลงัจากความเสยีหายในช่วง
สงครามและบูรณะเมอืงใหม่แลว้ วอรซ์อกไ็ดส้มญานามใหม่ว่า เมืองฟีนิกซ์ (Phoenix City) นอกจากนี้



  

 

ยงัเป็นเมอืงท่องเที่ยวที่พรอ้มด้วยประวตัศิาสตร์ส าคญัมากมายที่อดัแน่นอยู่ในทุกๆ มุมเมอืง มากด้วย
วฒันธรรมทีโ่ดดเด่นและอาคารทีง่ดงามทีร่อใหเ้ราไปสมัผสักนั  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Golden Tulip Warsaw Centre หรือ
ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก วอรซ์อ – ดไูบ 
เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   
  
เทีย่วชมเมอืง วอรซ์อ เป็นเมอืงทีเ่ราจะไดเ้หน็สิง่ก่อสรา้งสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานหลากหลายสไตล ์
ทีส่ ื่อถงึประวตัศิาสตรใ์นแต่ละยุค ไม่พลาดไฮไลท์เด่นของเมอืง “ย่านเมืองเก่าวอรซ์อ” (Warsaw Old 
Town) เพื่อสมัผสักบัวฒันธรรมและซมึซบัความเป็นโปแลนด์อย่างเต็มที่ ในย่านที่มคีวามเป็นมาเก่าแก่
ที่สุดในเมอืงหลวงแห่งโปแลนด์แห่งนี้ ตัง้อยู่ตดิกบั “แม่น ้าวสิทูลา” (Vistula River) เป็นศูนยร์วมแหล่ง
ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กส าคญัของวอร์ซอ เที่ยวชมบรรยากาศชิลล์ๆ ของ “ตลาดเมืองเก่า” (Old 
Town Market Place) ทีซ่ึง่นอกจากจะเป็นยา่นการคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แลว้ยงัเป็นศูนยก์ลางของย่าน
เมอืงเก่ามาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 เราจะเหน็ตวัอาคารโดยรอบที่ออกแบบในสไตลบ์ารอกและตกแต่งด้วย
สสีนังดงาม ในบรเิวณนี้เราจะยงัไดเ้หน็ “รปูปัน้นางเงือกแห่งวอรซ์อ” (The Warsaw Mermaid) รปูปั้น
นางเงอืกทีท่ าจากบรอนซท์ีก่ลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ส าคญัของวอรซ์อตัง้แต่ปี 1855 จากนัน้เรากไ็ปชม
ปราสาทหลงัใหญ่ “ปราสาทหลวง” (Royal Castle) สถานที่ๆ  เคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ละราชวงศ์
ของโปแลนด ์ปราสาทแห่งนี้ตัง้อยูท่ี ่“จตัรุสัแคสเซิล” (Castle Square) เหน็ไดง้่ายดว้ยความใหญ่โตของ
ปราสาททีส่รา้งจากอฐิ มคีวามยาวดา้นหน้าถงึ 90 เมตร โดดเด่นดว้ยหอคอยสูง ปัจจุบนัปราสาทแห่งนี้ก็
ได้ปรบัเปลี่ยนให้เป็นพพิธิภณัฑแ์ละเปิดให้เขา้ชมภายในได้ด้วย อกีหนึ่งโบสถ์ที่ต้องไม่พลาดชมเมื่อมา
เยอืนยา่นเมอืงเก่ากค็อื “โบสถเ์ซนตไ์ฮยาซินธ”์ (St. Hyacinth’s Church) โบสถ์สวยสขีาวสะอาดสไตล์
บารอกที่สรา้งตัง้แต่ปี 1603 แมจ้ะดูเรยีบง่ายแต่ก็อลงัการและสวยงาม ด้านในโบสถ์ก็ยงัคงคอนเซปต์
ความเรยีบง่ายแต่หรูหราทีย่ ิง่โดดเด่นด้วยสขีาวตัง้แต่เสา ผนัง ไปจนถงึเพดาน แฝงความโมเดริน์เขา้ไป 
เป็นโบสถท์ีส่วยและไมค่วรพลาดทีจ่ะไปเยีย่มเยอืนเมือ่มาถงึวอรซ์อ 



  

 

  
 

  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เดนิทางกลบัประเทศไทย 
13.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK180 (บรกิารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
22.05 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
วนัท่ีเจด็  ดไูบ – กรงุเทพ  

03.05 น. เดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ โดยเที่ยวบนิที่ EK384 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่งบนิ) 

12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
****************************************** 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

วนัเดินทาง ราคา 
พฤษภาคม 15-21 / 23-29 

28 พ.ค.-3 ม.ิย. 61 
39,900 มถุินายน 12-18 ม.ิย. 

กรกฎาคม 11-17 / 24-30 / 25-31 ก.ค. 
สงิหาคม 7-13 ส.ค. 



  

 

 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วซี่ากลุ่มเชงเก้น 

✓ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
 อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊
เท่านัน้) 

✗ ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

✗ ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทอ้งถิน่ ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 5 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พร้อมส าเนาหนังสอื
เดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 
 



  

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการค้า และหนังสอืรบัรองที่คดัไว้ไม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงค์หรอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  



  

 

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย์ ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัที่ยื่นวซี่า) ควรเลอืกเล่มที่มกีาร
เขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจี านวนไมต่่าํกว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุม
กบัค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ย่างไมเ่ดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางให้กบัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แลว้ ทางบรษิทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลบัมาท างาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้อง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการ
เชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร ดงักล่าว
เช่นกนั 
12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซ่ีานัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

 



  

 

 
รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 

ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 
ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

 
กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขทีพ่าสปอรต์................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ............................................. อาชพี................................................................................... 

สถานทีท่ างาน.............................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน....................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน.................................................  

การเดนิทางในครัง้นี้ท่านออกค่าใขจ้่ายเองหรอืไม ่.......................................................................................... 

ชื่อผูอ้อกค่าใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพันธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรณุาระบุ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกวซี่า (Issue).................................วนัหมดอาย.ุ..............................  
  ไมเ่คย  

** หากเคยแสกนลายนิ้วมอืแลว้ กรณุาถ่ายรปูหน้าวซี่าเพื่อใหเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบ ** 
 


