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สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งนกอินทรีขาว ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  

แฝงมรดกโลกทางวัฒนธรรม และร่องรอย แห่งประวัติศาสตรท่ี์รอให้ท่านมาเยือน… 

เมืองกดญัสก ์หรือ ดันซิก เขตมหานครท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศและเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ  

ติดกับทะเลบอลติกท่ีใคร ๆ มาเยือนก็จะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองท่าแห่งนี ้

เมืองโตรนุ เมืองแหง่ขนมปังขิง บ้านเกิดนักดาราศาสตร์โคเปอร์นิคัส  

เจ้าของทฤษฎดีวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุรยิจักรวาล 

เมืองพอซนาน เมืองแห่งวรรณกรรม  โบสถ์ไม้แหง่สันติภาพ มรดกโลกแห่งเมืองชวดินิกา 

พลาดไม่ได้...อาหารโปแลนด์ท่ีติดอันดับ Top 100 (Poland 100 Best Restaurant) ท่ีพร้อมเสิร์ฟให้ท่านในทริปน้ี 
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เดินทำง: อังคำรที่ 24 กันยำยน – ศุกรท์ี่ 4 ตลุำคม 2562 (11 วัน) 
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01. วันแรกของกำรเดินทำง                       กรุงเทพฯ  
 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินลุฟธันซ่า (ROW G) ประตูทางเข้าที่ 4 
            เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
23.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  LH 773 (12 ชม. /Dinner, Breakfast) 
 

02. วันท่ีสองของกำรเดินทำง            กรุงเทพฯ –แฟรงค์เฟิร์ท –วอร์ซอว์  
 

06.00 น. ถึง สนามบนิแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  
07.25 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LH 1346 (1.35 ชม. / Snack) 
09.00 น. ถึง สนามบินกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงของโปแลนด์ (Poland) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
น าท่านชม กรุงวอร์ซอว์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ าวิสตูลา (Vistula)  ชม 
สวนสาธารณะลาเซียนกี้ (Lazienki Park and Palace)  ด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่น้อยในรูปแบบการตกแต่งสไตล์  ฝรั่งเศส 
พร้อมให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ เฟรเดอริก โชแปง (Frederic Francois Chopin) นักเปียโนชื่อดังชาวโปแลนด์   

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

น าชม เขตเมืองเก่า ของกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค .ศ.1980 ในแง่ของการฟื้นฟูบูรณะ
เมืองเก่าอย่างสมบูรณ์  ภายหลังได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2  (An outstanding example of a near – total 
reconstruction of span of history covering the 13th–20th century)  ชม จตุรัสกลางเมือง (Castle Square) รายล้อมด้วย
อาคารที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 และ 18   น าท่านชม พระราชวังหลวง (Royal Castle) สร้างโดยกษัตริย์ซิกมันด์ที่ 3 (King 
Sigmund lll Vasa) แห่งสวีเดนที่เข้ามาปกครองในศตวรรษที่ 16 โดยย้ายเมืองหลวงจากกรุงคราเครา (Krakow) มาที่วอร์ซอว์    

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

ที่พัก    HOTEL  SHERATON  WARSAW  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. วันท่ีสำมของกำรเดินทำง           วอร์ซอว์ – มำลบอร์ก – กดัญสก์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ มาลบอร์ก (Malbork) (320 กิโลเมตร) ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับป่าเบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์  
น าท่านสู่  เส้นทางย้อนรอยอดีตสู่เมืองศูนย์กลางที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มอัศวิน  Teutonic   Knights    กลุ่มอัศวินในคริสตจักรโรมัน
คาโธลิกจากยุคกลางผู้ที่คอยปกป้องผู้แสวงบุญชาวคริสต์ในช่วงเวลาแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์ หรือสงครามครูเสด  
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อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทอิฐแดงของอัศวิน Teutonic Knights หรือฐานทัพของเหล่าอัศวิน  ในช่วง
ศตวรรษที่ 13–14 และถือเป็นแบบอย่างปราสาทท่ีก่ออิฐที่ส าคัญที่สุดในยุโรป และถือได้ว่าเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสีแดง           
 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน ค.ศ.1997   จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกดัญสก์ (Gdansk) 
เมืองท่าส าคัญของประเทศโปแลนด์และถือเป็นเมืองท่าที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    HILTON  GDANSK  (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. วันท่ีสี่ของกำรเดินทำง                   กดัญสก์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม เมืองกดัญสก์ (Gdansk) หรือชื่อเดิมว่า ดันซิก (DANZIG) เมืองท่าที่ส าคัญของโปแลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลบอลติก เป็น
เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์และมีบทบาทส าคัญด้านประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 20 ในปี 
ค.ศ.1939 ช่วงสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่  2 และในปี ค.ศ.1980 ที่เกิดขบวนแรงงาน Solidarnosc ขึ้นและขับไล่ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ออกไปจากยุโรปตะวันออก ตัวเมืองเก่าซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสไตล์ Hanseatic League หลังจากถูกท าลาย
ราบไปในสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นไฮไลต์ของเมือง ชม จัตุรัสเมืองเก่า   อาทิ ศาลาว่าการเมือง  อาคารศาล Artus  และลาน
น้ าพุเนปจูน เป็นต้น 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคารจีน  

น าท่านชม โบสถ์ St.Mary’s Basillica เพชรน้ าเอกแห่งกดัญสก์ โบสถ์งามที่สร้างด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป 
นอกจากนี้ เมืองกดัญสก์ ยังนับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอ าพัน (Amber) หรือก็คือซากดึกด าบรรพ์ของยางไม้ ทะเลบอลติกถือว่าเป็น
แหล่งอ าพันที่มีชื่อเสียงระดับโลก อ าพันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจะถูกน ามาผลิตเป็นเครื่องประดับและอัญมณี   
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น าท่านชมพิพิธภัณฑ์อ าพัน (Amber Museum) ชมความงามของอ าพันต่างๆ ท่ีถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้มาตั้งแต่ศตวรรษ 
ที่ 10 จนถึงปัจจุบัน  จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นบนถนนมาเรียสก้า ย่านการค้า รวมถึงอ าพันและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง                                     กดัญสก์ – โตรุน – พอซนำน     
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน (TORUN) เมืองมรดกโลกที่ส าคัญอีกแห่งของโปแลนด์ ชม จตุรัสเมืองเก่า ก าแพงเมืองเก่ายุคกลางและ
ยังเป็นบ้านเกิดของนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus) นักดาราศาสตร์คนแรก ที่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยจักรวาลและโลก มีสัณฐานเป็นทรงกลม นอกจากนี้เขายังได้ตั้งทฤษฎีเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับฤดูกาล กลางวันและกลางคืนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ที่เมืองโตรุน ยังเล่ืองชื่อด้วยขนมปังขิง The Torun Gingerbread 
ขนาดที่ว่า เฟรเดอริก โชแปง  ยังพรรณนาถึงขนมปังขิงของที่นี่ว่าไม่มีใครจะจากโตรุนโดยปราศจากขนมปังขิงไปได้ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (POZNAN) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกรตเตอร์
โปแลนด์ (Greater Poland) หรือ เวียลคอพอลสเกีย (Wielkopolskie ,Vielkhopolskhie) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าวอร์ตา 
(Warta River) เป็นหน่ึงในสถานท่ีเก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโปแลนด์อีกด้วย  
 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    SHERATON POZNAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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06. วันท่ีหกของกำรเดินทำง                                                    พอซนำน – วอครอล์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม เมืองพอซนาน (POZNAN)  เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่มีความส าคัญมากเมืองหน่ึงของโปแลนด์ อีกทั้งยัง
เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวรรณกรรม เพราะเป็นเมืองที่นักประพันธ์ชาวโปแลนด์คนแรกที่ได้รับรางวั ลโนเบล สาขา
วรรณกรรม เมื่อปี ค.ศ.1905 คือ Henryk Sienkiewwicz นอกจากนี้แล้ว เมืองพอซนานยังถือว่าเป็นศูนย์กลางส าคัญทางด้าน
การค้า อุตสาหกรรม การศึกษาและการเป็นเจ้าภาพการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย ชม ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า 
(Old Town Square) จัตุรสัเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงในยุโรปเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานท่ีส าคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมือง
พอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16  ปราสาท ป้อมปราการ และศาลากลางจังหวดั  และจัตุรัสตลาดเก่า 
(Old Market Square) ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13  ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 
ค.ศ.1939  ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจ าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย  
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองวอครอล์ (WROCLAW) เมืองโบราณเก่าแก่ตั้งแตศตวรรษ ท่ี 10 โดยไดรับการยกฐานะความส าคัญ ใหเปนเมือง
ของบิชอปต่อจากนั้นก็ไดรับการสถาปนาให เปนเมืองหลวงของ ดินแดนศักดินาซิลิเซียน พิแอสต ก่อนที่ตกอยูภายใตการปกครอง
ของเชกฯ ในป ค.ศ.1335 จากนั้นก็ถูกผนวกเขามาเป็นสวนหนึ่งของอาณาจักรฮับสเบิรกของออสเตรีย ในปีค.ศ.1526  แลวก็เป็น
ของปรัสเซีย ในปี ค.ศ.1741  ถือเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลายสายปะปนกัน 
 

อาหารค่ าที่โรงแรม  

ที่พัก    SOFITEL  WROCLAW OLD TOWN (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07. วันท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง                                        ชวิดนิกำ – วอครอล์  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางไปชม โบสถ์แห่งสันติ (Church Of Peace In Swidnica) ศาสนสถานท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ที่ก่อสร้างด้วยโครงสร้าง
ไม้ทั้งหลัง “The biggest timber-framed church in the world” สร้างขึ้นในเมืองซิเลอเซีย (Silesia) (เดิม) กลางศตวรรษที่ 17  
ในช่วงของความขัดแย้งทางศาสนาที่ตามมาหลังจากสันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลีย (Peace of Westphalia) เนื่องจากความกดดนัจาก
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สภาพทางกายภาพและการเมือง  โบสถ์แห่งสันติจึงเป็นข้อพิสูจน์ของการแสวงหาอิสรภาพทางศาสนา และโบสถ์แห่งนี้ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ด้วยเช่นกัน 
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางกลับสู่ เมืองวอครอล์ (WROCLAW) น าชม วิหารเซนตจอหน เดอะ แบปไทสต (Cathedral Of St.John The 
Baptist) เปนวิหารท่ีแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานกันระหวางศิลปะหลายสไตลและจากหลายยุคโดยเฉพาะมีหอคอยคูอยูดาน 
หน้า ซึ่งหาชมจากที่อื่นไดยาก  ชม ศาลาวาการเมือง (Town  Hall) อาคารที่ไดรับการยกยองอยางมากวาเปนสถาปตยกรรม
ในสไตลโกธิค ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก   
 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

08. วันท่ีแปดของกำรเดินทำง                วอครอล์ – เชสโตโฮวำ – ครำเครำ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
 

เดินทางสู่เมืองเชสโตโฮวา (CZESTOCHOWA) เมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส าคัญอีกแหงหนึ่งของยุโรป น าชมรูปภาพ  
พระแมมาดอนนาสีด า (Black Madonna) ซึ่งชาวโปแลนด์ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดประดิษฐานอยูที่ อารามจาสนา โกรา (Jasna 
Gora Monastery) รูปภาพน้ีได้ประดับประดาด้วยผาปกดิ้นเงินดิ้นทอง บางชุดประดับดวยเพชรพลอยที่มีสวยงาม ปัจจุบันชุดที่ใช้
ประดับพระแม่มาดอนน่ามีมากกวา 12 ชุด ซึ่งชุดแรกท าขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16  โดยถือเปนเครื่องบูชาสักการะแมพระดังกล่าว 
การประดับเพชรพลอยบนชุดเหลานี้ไมไดมีเพียงฝมือของชางพื้นเมืองเทานั้น บางชิ้นเป็นงาน ฝมือของช่างจาก อิตาลี เยอรมนี 
ฝรั่งเศส และฮังการี   
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองออสวิทซิม (OSWIECIM) ที่ทหารนาซีเคยใช้เป็นที่คุมขังเชลยศึก และใช้เป็นสถานที่ท าลายชีวิตชาวยิวผู้บริสุทธิ์
ตามค าส่ังของฮิตเลอร์จอมเผด็จการแห่งนาซ ี น าชม ค่ายกักกันเอาท์วชิ (AUSCHWITG CONCENTRATION CAMP) สร้างขึ้น
ปี ค.ศ.1940 ในสงครามกลางเมืองของโปแลนด์ แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่กักกันนักโทษทางการเมืองของโปแลนด์ ต่อมาได้สร้างขนาด
เพิ่มให้ใหญ่ขึ้น และกลายเป็นค่ายกักกันชาวยิวที่ใหญ่ที่สุด   ในยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  
จากนั้นเดินทางสู่  เมืองคราเครา (KRAKOW) เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์    เมื่อ 1,000 ปีก่อน  และเป็นเมืองหลวงยาวนานถึง 
600 ปีขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทาง 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก  HOTEL DOUBLETREE BY HILTON KRAKOW  (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า 

09. วันท่ีเก้ำของกำรเดินทำง                                    เหมืองเกลือเวลลิคกำ – ครำเครำ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองเวลลิคกา (WIELICZKA)  ชม เหมืองเกลือใต้ดิน ที่มีการผลิตเกลือตั้งแต่ศตวรรษที่13 ตื่นตากับความใหญ่โตของ
ห้องโถงใต้ดินขนาดสนามกีฬาและชมความงามของโคมไฟโบสถ์ในเหมืองที่ใช้ผลึกเกลือแทนแก้วเจียรนัย ซึ่งมีความสวยงามยิ่ง 
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

น าท่านสู่ เมืองคราเครา (Krakow)  จากนั้นน าชม จัตุรัสการค้า (Market Square) และโบสถ์เซนต์แมรี่โบสถ์คู่บ้านคู่เมืองคราเครา 
ภายในโบสถ์มีการตกแต่งงดงามมาก โดยเฉพาะแท่นบูชาทองค าเหลืองอร่าม เป็นรูปของเทพยดาและนักบุญ  จากนั้นมีเวลาให้
ท่านเดินเล่นชมเขตเมืองเก่าอันสวยงาม 
 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

10. วันท่ีสิบของกำรเดินทำง                                   ครำเครำ – แฟรงค์เฟิร์ท 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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น าชม ปราสาทและมหาวิหารฟาเฟิล ที่ตั้งอยู่บนป้อมปราการเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 8  เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก และ
เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์และราชินีกว่า100 พระองค์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งย้ายเมืองหลวงไปท่ีกรุงวอร์ซอว์  
 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   
 

น าท่านสู่สนามบิน 

18.55 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ LH 1369 (1.35 ชม. / Snack) 
20.30 น.   ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง  
22.00 น.   ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่  LH 772 (11.10 ชม. /Dinner, Breakfast) 
 

 
 

11. วันท่ีสิบเอ็ดของกำรเดินทำง                   กรุงเทพฯ  
 

14.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
 

อัตรำค่ำบริกำร  ตั๋วเครื่องบินหมูค่ณะ  (LH)  ค่าทัวร ์ รวมทั้งสิ้น 

15 ท่าน / ท่านละ (พักห้องคู)่ Economy 41,000.- บาท 108,000.- บาท 149,000 .- บาท  
พักเดี่ยวเพิม่ท่านละ -  23,000.- บาท - 

 
หมายเหตุ:    ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากคณะมีผู้ร่วมการเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน  
  

อัตรำนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ สายการบิน Lufthansa ชั้นทัศนาจร แบบกรุ๊ป  

2. ที่พัก ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 

3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ  
4. อัตรานี้รวมค่าทิปพนักงานขับรถ 2 EURO ต่อวัน ต่อท่าน 
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5. น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี    
6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)  

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 

อัตรำนี้ไมร่วม 

1.   ค่าหนังสือเดินทาง  
2.   ค่าใชจ้่ายส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ  

กำรส ำรองกำรเดนิทำง     

1. ส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท   
      ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  
2. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 

 

หลักฐำนประกอบกำรยืน่วีซ่ำโปแลนด ์
 

1. หนังสือเดินทางมีอายใุชง้านเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  มีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย  2 หน้า 
2. ส าหรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาแนบเล่มเกา่มาเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
3. รูปถ่าย สี  ฉากหลังขาว (กรุณาอย่าสวมเสือ้สีขาว และห้ามสวมใส่เคร่ืองประดับต่างๆ)  

ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จ านวน  2  รูป   
4. หลักฐานการเงิน  ย้อนหลัง  6 เดอืน  ปรับยอดปัจจุบันก่อนยื่น 14 วัน 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) 
6. หลักฐานการท างาน (อย่างหน่ึงอย่างใด) 

 -  กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ ประทับตราจากส านกังานแปล) 
     หรือจดหมายรับรองการท างาน (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 
 -   กรณีลูกจ้าง                  จดหมายรับรองการท างาน (ภาษาองักฤษ 1 ฉบับ)        
 -   กรณีนักเรียน-นักศึกษา จดหมายรับรองจากสถานศกึษา (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 
 -   กรณีเด็ก (อายตุ่ ากวา่ 20 ปี) เดินทางไปกับบิดาหรือมารดา ต้องให้บิดาหรือมารดาที่ไม่ไดเ้ดินทางท าหนงัสือยินยอม 
     ให้เดินทางจากทางอ าเภอ พร้อมส าเนาสูติบัตร 
 *** ขณะนี้ผู้ที่สมัครขอวีซ่าโปแลนด์จะต้องมาแสดงตัวในวันที่ท าการยื่นวีซ่าเพื่อแสกนลายนิ้วมือ*** 
 

 
 

ติดตอ่  :    นทั  /  ซัง  /  อร      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 , 125                 

               Line ID: @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสำร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
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