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 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอกีหนึง่เสน้ทำงงดงำมและดนิแดนทำงประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำ ประเทศโปแลนด ์ น ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
วอรซ์อ  นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศดว้ย ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำวสิทลูำ มอีำยุเกอืบ 
  700 ปี มคีวำมเก่ำแก่และมชีือ่เสยีงใน เรือ่งวฒันธรรมยโุรปทีม่ลีกัษณะผสมผสำนของตะวนัออกกบัตะวนัตก 
  โดดเด่นในเรือ่งสถำปัตยกรรมและประวตัศิำสตรแ์ละศำสนำอนัยำวนำน 
คราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุงวอรซ์อดงัปัจจบุนั และเป็น

หนึง่ในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 และเก่าแกท่ีส่ดุในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเทีย่ว 
และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมแหง่แรกของโปแลนด ์

 เชสโตโชวา่  หรอืเชเนสโตโคว่ำ อกีเมอืงหนึง่ทีต่ัง้อยูท่ำงตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์เมอืงส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เคย
ตกอยู่ใตก้ารยดึครองของกองก าลงัฝ่ายเยอรมนั  

พอซนาน   หนึง่ในเมอืงทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของโปแลนด ์มคีวำมเจรญิรุง่เรอืงสงูสดุในฐำนะเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคญัของ
 ทวปียโุรปในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 เมอืงพอซนนัถอืว่ำเป็นศนูยก์ลำงส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้ 
 อุตสำหกรรม กำรศกึษำ และไดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อ
 จำกเมอืงหลวงอยำ่งวอรซ์อร ์ 

 

ก าหนดการเดินทาง  14-20 ก.ย./ 12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค./ 9-15 พ.ย.2562 
04-10 ธ.ค.2562 /  26 ธ.ค.2562- 01 ม.ค.2563 

 
 วนัแรก  กรงุเทพฯ 
17.30 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาตาร์

แอรเ์วยส์  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.45 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR833 
**กรณีเดินทางวนัท่ี 9-15 พ.ย. / 04-10 ธ.ค. / 26 ธ.ค.2562- 01 ม.ค.2562 เท่ียวบินจากสุวรรณภมิู เป็น 
QR981 ออกเดินทางเวลา  20.20 น. และจะถึงโดฮาในเวลา 23.59 น.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://bit.ly/2NMk5YE
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

23.55 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง (โดฮาเวลาช้ากวา่ประเทศไทย 4 
 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อ-พอซนาน 
01.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR263 
06.50 น.  เดินทางถึงกรงุวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองพอซนัน Poznan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
เป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของโปแลนด ์มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงสงูสดุในฐานะเป็นศนูยก์ลางการคา้ทีส่ าคญั
ของทวปียุโรปในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 แต่เสือ่มโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอรเ์ทริน์ (ค.ศ. 1700-
1721) และไดต้กเป็นของปรสัเซยีในปี ค.ศ.1793 เป็นสว่นหนึ่งของรฐัแกรนดด์ชัชอีอฟวอรซ์อในช่วง ค.ศ. 
1807-1815 จากนัน้เปลีย่นเป็นของปรสัเซยีและกลบัมาเป็นของโปแลนดอ์กีครัง้ในปี ค.ศ. 1918  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  น าท่านชมตวัเมอืงพอซนาน ทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าวอรต์า เมอืงพอซนนัถอืว่าเป็นศนูยก์ลางส าคญัทางดา้น

การคา้ อุตสาหกรรม การศกึษา และไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 
2 ต่อจากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อร ์นอกจากนี้ยงัถูกใชเ้ป็นหนึ่งในเมอืงทีใ่ชจ้ดัการแขง่ขนัฟุตบอลยโูร 2012 
ดว้ย น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงพอซนนั โดยเริม่จากจตุัรสัใจกลางเมอืงเก่า (Old Town Square) จตุัรสัเมอืง
เก่าทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศนูยร์วมของเหล่าสถานที่ส าคญัๆทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงพอซนนั 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสสีนัจากศตวรรษที1่6 ทัง้โบสถเ์ซน้ตปี์เตอร ์โบสถเ์ซน้ตพ์อล ปราสาทและป้อม
ปราการรวมทัง้ศาลาว่าการประจ าเมอืง  ซึง่อยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางของเมอืงเก่า ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 
ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมาจนถงึปี 1939 ปัจจุบนักลายเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรป์ระจ าเมอืงทีม่ี
นกัท่องเทีย่วมาเยอืนอย่างไมข่าดสาย น าท่านแวะถ่ายรปูกบัแกรนดเ์ธยีเตอร ์โรงละครโอเปร่าทีไ่ดร้บัการ
ออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสคิโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้านครัง้แรกในปี 
1910  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  พอซนาน-เชสโตโชวา่ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรอืเชเนสโตโคว่า อกีเมอืงหนึ่งทีต่ัง้อยู่ทาง

ตอนใตข้องประเทศโปแลนดบ์นฝัง่แม่น ้าวารต์า เป็นชุมทางรถไฟ มอีุตสาหกรรมสิง่ทอ กระดาษ เหลก็กลา้ 
เหลก็ ผลติภณัฑอ์าหาร เมอืงนี้มพีพิธิภณัฑห์ลายแห่ง นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตร ์เป็นเมอืงทีม่ ัง่คัง่ในศตวรรษที ่10 ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 เคยตกอยูใ่ตก้ารยดึครองของ
กองก าลงัฝ่ายเยอรมนั และยงัเป็นเมอืงศนูยก์ลางของผูแ้สวงบุญทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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บ่าย น าท่านชมเมอืงเชสโตโชว่า เริม่จากแวะถ่ายรปูภายนอกวหิารและเขา้ชม วิหารจสันาโกรา Jasna Gora 
Church เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานรปูนักบุญมาดอนน่าสีด า หรอื Black Madonna ซึง่คนทัว่โลกทีน่บัถอื
ศาสนาครสิตร์ูจ้กักนัเป็นอย่างดดีว้ยปาฏหิารยิท์ีเ่ล่าต่อกนัมา ตวัโบสถส์รา้งในช่วงศตวรรษที ่14 โดยการ
บรจิาคทีด่นิจากท่านดุ๊กแห่งโอปอล พรอ้มทัง้ไดม้อบรปูทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไปว่า Black Madonna ซึง่ในขณะที่
มอบให ้ภาพนี้กม็อีายหุลายรอ้ยปีแลว้เช่นกนั จากการพสิจูน์ทางวทิยาศาสตร ์พบว่าเป็นรปูในยคุไบเซนไทม ์
และตวัวหิารไดร้บัการต่อเตมิหลายครัง้ในหลายศตวรรษต่อมา วหิารจสันาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่
ส าคญัทางศาสนาทีส่ดุของชาวโปลแต่ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของการต่อสูเ้พื่อเอกราชอกีดว้ย ทีน่ี่ยงัเป็นศนูยร์วม
จติใจของชาวคาทอลคิ ดงันัน้ในปีหนึ่งๆ จะมนีกับญุหลายลา้นคนจากทัว่โลกมาแสวงบญุ ณ วหิารแห่งนี้  
พร้อมให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าจากย่านเมอืงเก่าแห่งนี้และเพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมือง 
อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  เชสโตโชวา่-ออซวิซิม-คราคฟู 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ผ่านชมความงามและ
เงยีบสงบของย่านชนบทแห่งโปแลนด ์น าท่านเขา้ชมค่ายกกักนัออสวิทซ ์ปัจจุบนัอยู่ภายใตก้ารดแูลของ
รฐับาลโปแลนด ์ค่ายแห่งนี้เริม่จากเยอรมนัตอ้งการเขา้ยดึโปแลนด ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการทารุณกรรมและ
ความโหดรา้ยของสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีช่าวนาซนี าเอานกัโทษชาวยวิขึน้รถไฟสูเ่มอืงเอาทช์วติซท์ีใ่ชเ้ป็น
ค่ายกกักนัและใชเ้ป็นทีป่ระหารดว้ยแก๊สพษิรมควนักว่า 1.5 ลา้นคน  น าท่านชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ 
ของค่ายกกักนั รวมทัง้ของจรงิทีม่กีารเกบ็รกัษาไวภ้ายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคารและของใชข้องเชลยชาวยวิ
ทีถู่กหลอกใหม้าอยู่ทีน่ี่ อาท ิกระเป๋าเดนิทาง  รองเทา้  แปรงสฟัีน  หว ีและเสน้ผมทีว่่ากนัว่ามนี ้าหนกัรวม
กว่า 7 ตนัและชมหอ้งอาบน ้า หอ้งทีพ่วกนาซใีชส้ าหรบัก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู่ พรอ้มชม
ภาพยนตรส์ัน้ทีถ่่ายท าโดยทหารรสัเซยีเมื่อครัง้เขา้ยดึค่ายนี้คนืจากเยอรมนั ว่ากนัว่า ณ สถานทีน่ี้มผีูเ้สยีชวีติ
กว่า1.5 ลา้นคนโดยเกอืบทัง้หมดเป็นชาวยวิ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัเมืองคราคฟูหรอืเมืองครา
เคา Krakow  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมมอืงคราคฟู อดตีเมอืงหลวงของโปแลนดใ์นช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นมาเป็นกรุง

วอรซ์อดงัปัจจุบนั และเป็นหนึ่งในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบัสองและเก่าแก่ทีส่ดุในโปแลนดแ์ละเป็นจุดหมาย
ปลายทางทีน่ยิมของนกัท่องเทีย่ว และในปี ค.ศ.1978 คราคฟูไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้ห้
เป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึง่ถอืเป็นแห่งแรกของโปแลนด ์ปัจจบุนัคราคฟูเป็นทีย่อมรบัในฐานะเมอืง
ศนูยก์ลางทางวฒันธรรมและเป็นเมอืงชัน้น าทีม่แีบบแผนของสถาบนัการศกึษาโปแลนด ์วฒันธรรมและชวีติ
ศลิปะ และยงัเป็นหนึ่งเมอืงศนูยก์ลางส าคญัดา้นธุรกจิของโปแลนด ์มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีส่ดุซึง่เหน็ได้
จากอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัตัง้แต่โรมาเนก ์ โกธคิ  เรอแนสซองส ์ 
บารอ็ค  รอ็คโคโค จนถงึนีโอคลาสสคิและอารต์นูโว น าท่านขึน้เขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรปูภายนอก
พระราชวงัวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่มกีารสรา้งขึน้ใหมใ่นแบบเรอแนสซองส ์โดยกษตัรยิซ์กิมุนที ่1 
หลงัจากพระราชวงัเดมิทีเ่ป็นแบบโกธคิไดถู้กไฟไหมไ้ปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหมอ้กีครัง้ในช่วงศตวรรษ
ที ่16 จงึมกีารสรา้งใหม่ในแบบบารอ็ค ถ่ายรปูกบัป้อมปราการบารบ์ากนั Krakow Barbacan สรา้งขึน้เพื่อ
ป้องกนัรกัษาเมอืง แนวก าแพงเมอืงเดมิเป็นทีช่ื่นชอบของศลิปินทีจ่ะมาแสดงผลงานและชมประตูเขา้เมอืง
ฟลอเรนเกท ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่13 และน าท่านชมภายนอกของโบสถเ์ซน้ตแ์มรี ่โบสถท์ีม่ ี
ชื่อเสยีงของเมอืงคราคฟู แท่นบชูาท าดว้ยไมแ้กะสลกัและชมอาคารการคา้ผา้ในอดตีและถอืเป็นจุดหลกัของ
การคา้สมยันัน้ จวบจนปัจจุบนัอาคารน้ียงัคงใชเ้ป็นสถานทีร่บัรองเชือ้พระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมอืง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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และใหท้่านไดม้โีอกาสเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทีน่ี่ และน าท่านแวะเลอืกซือ้สนิคา้จาก Galeria Krakowska 
สมัผสัชวีติความเป็นอยู่หรอื Lifestyle ของคนรุ่นใหมใ่นเมอืงคราคฟู (เพื่อความสะดวกในการเลือกซ้ือ
สินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  คราคฟู-วอรซ์อ 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุวอรซ์อ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด ์และยงัเป็นเมอืงใหญ่ทีส่ดุของ
ประเทศดว้ย ตัง้อยู่รมิแม่น ้าวสิทลูา มอีายุเกอืบ 700 ปี มคีวามเก่าแก่และมชีื่อเสยีงในเรื่องวฒันธรรมยโุรปที่
มลีกัษณะผสมผสานของตะวนัออกกบัตะวนัตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ละศาสนา
อนัยาวนาน หลงัจากทีโ่ปแลนดเ์ปลีย่นระบบการปกครองจากระบอบสงัคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกจิเสร ี
สง่ผลใหช้าวโปลมชีวีติความเป็นอยู่พฒันาในทางทีด่ขี ึน้เป็นล าดบั แมว้่าบา้นเมอืงจะเคยไดร้บัความเสยีหาย
มากมายจากสงครามโลกครัง้ที ่2 แต่ชาวโปลสามารถฟ้ืนฟูบา้นเมอืงจนเป็นดงัเดมิ ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอรซ์อเป็นเมอืงศนูยก์ลางอุตสาหกรรมหนกั เช่น เหลก็กลา้, รถยนต,์ เครื่องจกัร
อุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นศนูยก์ลางดา้นการศกึษา มสีถาบนัการศกึษามากกว่า 66 แหง่ วอรซ์อเป็นที่
รูจ้กัของนานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชื่อตามกรุงวอรซ์อ  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  น าท่านเข้าชมพระราชวงัวิลาเนาหรอืวิลาเนาสก้ี  Wilanow Palace เป็นพระราชวงัทีต่ัง้อยูใ่นอ าเภอวลิา
เนาในกรุงวอรซ์อ ตวัอาคารสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค และพระราชวงัแห่งนี้รอดพน้ จาก
สงครามโลกครัง้ที ่2 มาไดแ้ละไดท้ าหน้าทีเ่ตอืนความทรงจ าของวฒันธรรมใหก้บัชาวโปแลนด ์ และยงัเป็น
อนุสาวรยีท์ีส่ าคญัทีส่ดุของโปแลนด ์ทีน่ี่เป็นทัง้พระราชวงัและพพิธิภณัฑท์ีก่่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1805 เป็นที่
เกบ็รวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศลิปะมรดกของชาต ิ จากนัน้น าท่านชมกรุงวอรซ์อ 
นอกจากเป็นเมอืงหลวงของประเทศแลว้ ยงัเป็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาครสิตท์ีส่ าคญัอกีแหง่หนึ่งของโลก  
ชมย่านจตุัรสัเมอืงเก่า ซึง่ถอืว่าเป็นจตุัรสัทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึ่งในโปแลนด ์มอีายุยอ้นไปในศตวรรษที ่14 
อาคารสว่นใหญ่เกดิจากการสรา้งอาคารของพ่อคา้ทีร่ ่ารวยในชว่งศตวรรษที ่17 ท าใหด้า้นหน้าของอาคารถูก
ตกแต่งอย่างวจิติรและตกแต่งตามความชอบของเจา้ของมทีัง้แบบโกธคิ เรอแนสซองส ์ บารอ็คและแบบนโีอ
คลาสสคิ ผ่านชมถนนทีส่วยงามทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งในกรุงวอรซ์อ Nowy Swiat Street และถนนสาย
ประวตัศิาสตร ์Krakowskie Przedmiescic Street สายเดยีวกบัเสน้ทางเสดจ็พระราชด าเนิน สองขา้งทาง
ประกอบไปดว้ยโบสถเ์ซน้ตแ์อนนา  มหาวทิยาลยัวอรซ์อ มหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุกรุงวอรซ์อ และ
นอกจากนี้ยงัเป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัต่างๆ  (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองหรอืเลือกซ้ือของฝากหรอื
ของท่ีระลึกพืน้เมอืงอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั)    
สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก  วอรซ์อ-สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม 

น าชมและถ่ายรปูภายนอกกบัพระราชวงัลาเซยีนกี ้Lazienki Palace พระราชวงัทีส่รา้งแบบสไตลบ์ารอ็ค หรอื
บางครัง้เรยีกวา่ วงัน ้า หรอืว่าพระราชวงับนเกาะ ตัง้อยูใ่นสวนลาเซยีนกี ้สวนสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุง
วอรซ์อบนเน้ือทีก่ว่า 76 ไรใ่จกลางเมอืง พระราชวงัไดร้บัการตกแต่งอย่างหรหูราดว้ยรปูปัน้ภาพวาดต่างๆ 
บนผนงั และพืน้ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งสฟ้ีาซึง่มคีวามงดงามอย่างยิง่ และชมอนุเสาวรยีข์องเฟเดอรกิโชแปง 
นกัดนตรผีูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก  แลว้น าท่านถ่ายรปูกบัภายนอกปราสาทหลวง  Royal Castle ปราสาทอนั
เก่าแก่นบัยอ้นหลงัไปในศตวรรษที ่14 และยงัเป็นทีพ่ านกัของท่านประธานาธบิดขีองสาธารณรฐัโปแลนดแ์ต่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_palace
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_Museum_in_Wilan%C3%B3w
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ถูกท าลายลงในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ในชว่งทีก่องก าลงัของนาซเีขา้มายดึครอง ปัจจุบนัไดท้ าการปรบัปรุง
เป็นพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตขิองกรงุวอรซ์อและทีแ่ห่งนี้เองยงัเคยเป็นทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) เมื่อครัง้เสรจ็จากการประพาสกรุงวอรซ์อ ในปี ค.ศ.1897  

  (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองหรอืเลือกซ้ือของฝากหรอืของท่ีระลึกพืน้เมืองอิสระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั)    

บ่าย  น าท่านชมย่านเมอืงเก่าซึง่เตม็ไปดว้ยสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร์ของโปแลนด ์น าชมโบสถ ์เซ้นต์
จอหน์ ครสิตจกัรคาทอลกิในเมอืงเก่าของกรุงวอรซ์อ โบสถน์ี้เป็น 1 ใน 3 ของมหาวหิารในกรุงวอรซ์อ ที่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกท้างดา้นวฒันธรรม ชมย่านชมุชนชาวเมอืงเก่าซึง่
ประกอบไปดว้ยปราสาทแบบโกธคิและอนุเสาวรยีข์องกษตัรยิซ์กิซิมนัด ์ย่านประวตัศิาสตรท์ีเ่กา่แก่ทีส่ดุของ
เมอืงและมคีวามโดดเด่นมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด ์ชมจตุัรสัปราสาท Castle Square ซึง่
ลอ้มรอบดว้ยอาคารประสาทต่างๆ  รปูร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ราเหน็กนัในปัจจุบนัเกดิขึน้หลงัจากทุบ
ก าแพงเมอืงในศตวรรษที ่19 ตรงกลางเป็นอนุเสาวรยีก์ษตัรยิซ์กิซิ มนัดท์ี ่3 ทีท่รงยา้ยเมอืงหลวงจากครา
คฟูมาสูก่รุงวอรซ์อ ถ่ายรปูกบัป้อมปราการวอรซ์อ ด่านปราการรปูครึง่วงกลมหรอืป้อมปราการแห่ง
ประวตัศิาสตรท์ีค่รัง้หนึ่งเคยลอ้มรอบกรุงวอรซ์อเอาไว ้โดยตวัป้อมนี้ตัง้ตระหง่านอยู่ระหว่างยา่นเมอืงเก่า
และเมอืงใหม่ ใหท้่านเดนิเล่นชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละมคีวาม
เก่าแก่ทีส่ดุ โดยอาคารสว่นใหญ่ถูกสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13 ทีย่่านตลาดเก่านี้ จะมจีตุัรสัทีม่รีปูปัน้นาง
เงอืกถอืโล่หก์บัดาบ ซึง่ตามต านานกล่าวว่าเดมิมนีางเงอืก 2 ตวั เป็นพีน้่องกนัว่ายน ้าเล่น ตวัหน่ึงว่ายไปที่
เดนมารก์สว่นอกีตวัว่ายมาทีโ่ปแลนดแ์ลว้โดนชาวประมงจบัได ้และถูกน ามาแสดงโชวจ์นมชีายคนหนึ่งมา
ช่วยไว ้นางเงอืกตอ้งการตอบแทนบุญคุณจงึสญัญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมอืงใหป้ลอดภยั รปูปัน้นาง
เงอืกนี้จงึเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของกรุงวอรซ์อดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ จากย่านน้ี  
(เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรอืเลือกซ้ือของฝากหรอืของท่ีระลึกพืน้เมอืงอิสระอาหารค า่
ตามอธัยาศยั)    

17.30 น.  น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรงุวอรซ์อ 
21.25 น.  ออกเดินทางจากกรงุวอรซ์อ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี QR262 
 

วนัทีเ่จด็  โดฮา-กรงุเทพฯ 
04.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 
08.15 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ  โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR834 
19.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรอืเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเครือ่ง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

 

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

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
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อตัราค่าเดินทาง  14-20 ก.ย./ 12-18 ต.ค. / 23-29 ต.ค./ 9-15 พ.ย.2562 

04-10 ธ.ค.2562  

 
SuperB Poland 7 Days /QR 

โปแลนด ์7 วนั / QR 
14-20 ก.ย.62  

12-18 ต.ค. /  
23-29 ต.ค.62 9-15 พ.ย.62 4-10 ธ.ค.62 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 39,300 39,300 39,300 41,300 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 5,900 5,900 4,900 4,900 
ท่านท่ีมีตัว๋โดยสารอยู่แล้ว ราคาท่านละ 19,900 19,900 19,900 19,900 
      

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  

(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซ์อ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่12 
เม.ย.2562  หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
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 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ท่านละ 2,900 บาท (ซึง่จะจดัเกบ็พรอ้มค่า
ทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึง่จะ
จดัเกบ็พรอ้มค่าทวัรก์่อนออกเดนิทาง) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการบรกิารยก

กระเป่าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืการปรบัคา่บรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า 

หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิ 60- 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดั

จ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 60 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตโปแลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ/เด่ียว 

-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
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o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน,พรอ้มระบวุนัลาหยุด ออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอืองคก์ร ,พรอ้มระบุวนัลาหยดุ ออกมาไม่เกนิ 1 
เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า 

และปรบัสมุดอพัเดทถึงเดือนปัจจบุนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ หรอืไม่เกิน 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า พรอ้ม
ส าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น Statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่า
กว่า 6 เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มี
การเคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ 
อาท ิไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย รวมถงึการขอจดหมายรบัรองทางการเงนิ
จากธนาคารและระบุรบัรองค่าใชจ้่ายใหอ้กีฝ่ายหนึ่งดดยระบชุื่อลงไปในจดหมายดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
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- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 


