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บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงงดงำมและดินแดนทำงประวัตศิ ำสตร์และศำสนำ ประเทศโปแลนด์ นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
วอร์ซอ

พอซนาน

ออสวิ ซิม
เชสโตโชว่า
วิ ลลิ กซ์ก้า

คราคูฟ

นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศด้วย ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำวิสทูลำ มีอำยุเกือบ
700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีชอื ่ เสียงใน เรือ่ งวัฒนธรรมยุโรปทีมี่ ลกั ษณะผสมผสำนของตะวันออกกับตะวันตก
โดดเด่นในเรือ่ งสถำปั ตยกรรมและประวัตศิ ำสตร์และศำสนำอันยำวนำน
หนึง่ ในเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ดุ ของโปแลนด์ มีควำมเจริญรุง่ เรืองสูงสุดในฐำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำทีส่ ำคัญของ
ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่ 15-17 เมืองพอซนันถือว่ำเป็ นศูนย์กลำงสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และได้ชอื ่ ว่ำเป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อ
จำกเมืองหลวงอย่ำงวอร์ซอร์
สถำนทีต่ งั ้ ของค่ำยกักกันออสวิทซ์ ปั จจุบนั อยู่ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้เริม่ จำกเยอรมัน
ต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและควำมโหดร้ำยของสงครำมโลกครัง้ ที ่ 2
หรือเชเนสโตโคว่ำ อีกเมืองหนึง่ ทีต่ งั ้ อยูท่ ำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เคย
ตกอยู่ใต้กำรยึดครองของกองกำลังฝ่ ำยเยอรมัน
ทีต่ งั ้ ของเหมืองเกลือวิลลิกซ์กำ เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบในช่วงศตวรรษที ่ 13 เหมืองเกลือใต้ดนิ ทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ใน
โลก และมีเกลือโดยธรรมชำติมำนำนกว่ำ 20 ล้ำนปีทแี ่ ล้ว
อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมำเป็ นกรุงวอร์ซอดังปั จจุบนั และเป็ น
หนึง่ ในเมืองทีใหญ่
่ ทสี ่ ดุ เป็ นอันดับ 2 และเก่ำแก่ทสี ่ ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
และได้รบั กำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์

กาหนดการเดินทาง
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วันแรก

สุวรรณภูมิ

17.30 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar
Airways เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR833
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

20.40 น.

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

เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัวโมง)
่

วันทีส่ อง
01.50 น.
06.50 น.

โดฮา-วอร์ซอ-พอซนัน
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR263
เดิ นทางถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง)
่
เป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าทีส่ าคัญ
ของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสือ่ มโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิรน์ (ค.ศ. 17001721) และได้ตกเป็ นของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดชั ชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ.
1807-1815 จากนัน้ เปลีย่ นเป็ นของปรัสเซียและกลับมาเป็ นของโปแลนด์อกี ครัง้ ในปี ค.ศ.1918
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมตัวเมืองพอซนัน ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็ นศูนย์กลางสาคัญทางด้าน
การค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ
2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอ นอกจากนี้ยงั ถูกใช้เป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ ช้จดั การแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีส่ ี ่
เช้า

ด้วย นาท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริม่ จากจัตุรสั ใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรสั เมือง
เก่าทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานทีส่ าคัญๆทางประวัตศิ าสตร์ของเมืองพอซนัน
ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มอาคารหลากสีสนั จากศตวรรษที1่ 6 ทัง้ โบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โบสถ์เซ้นต์พอล ปราสาทและป้ อม
ปราการรวมทัง้ ศาลาว่าการประจาเมือง ซึง่ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 13
ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ประจาเมืองทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย นาท่านแวะถ่ายรูปกับแกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่าทีไ่ ด้รบั การ
ออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชื่อ MAX LITTMANN ถูกเปิ ดใช้งานครัง้ แรกในปี
1910
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Poznan Centrum หรือระดับเทียบเท่า
พอซนัน-เชสโตโคว่า
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งทีต่ งั ้ อยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศโปแลนด์บนฝั ง่ แม่น้าวาร์ตา เป็ นชุมทางรถไฟ มีอตุ สาหกรรมสิง่ ทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก
ผลิตภัณฑ์อาหาร เมืองนี้มพี พิ ธิ ภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนัน้ ยังเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์
เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งในศตวรรษที
่
่ 10 ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 เคยตกอยูใ่ ต้การยึดครองของกองกาลังฝ่ าย
เยอรมัน และยังเป็ นเมืองศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมเมืองเชสโตโคว่า เริม่ จากแวะถ่ายรูปภายนอกวิหารและเข้าชม วิ หารจัสนาโกรา Jasna Gora
Church เป็ นวิหารทีป่ ระดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่ าสีดา หรือ Black Madonna ซึง่ คนทัวโลกที
่
น่ บั ถือ
ศาสนาคริสต์รจู้ กั กันเป็ นอย่างดีดว้ ยปาฏิหาริยท์ เ่ี ล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยการ
บริจาคทีด่ นิ จากท่านดุ๊กแห่งโอปอล พร้อมทัง้ ได้มอบรูปทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปว่
่ า Black Madonna ซึง่ ในขณะที่
มอบให้ ภาพนี้กม็ อี ายุหลายร้อยปี แล้วเช่นกัน จากการพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็ นรูปในยุคไบเซนไทม์
และตัววิหารได้รบั การต่อเติมหลายครัง้ ในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็ นเฉพาะสถานที่
สาคัญทางศาสนาทีส่ ดุ ของชาวโปลแต่ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของการต่อสูเ้ พื่อเอกราชอีกด้วย ทีน่ ่ยี งั เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวคาทอลิค ดังนัน้ ในปี หนึ่งๆ จะมีนกั บุญหลายล้านคนจากทัวโลกมาแสวงบุ
่
ญ ณ วิหารแห่งนี้
พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ **และเพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นชมเมือง
อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Mercure Czestochowa Centrum หรือระดับเทียบเท่า
เชสโตโคว่า-ออซวิซิม-คราคูฟ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสวิ ซิม Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมความงามและ
เงียบสงบของย่านชนบทแห่งโปแลนด์ นาท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ ปั จจุบนั อยู่ภายใต้การดูแลของ
รัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริม่ จากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและ
ความโหดร้ายของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีช่ าวนาซีนาเอานักโทษชาวยิวขึน้ รถไฟสูเ่ มืองเอาท์ชวิตซ์ทใ่ี ช้เป็ น
ค่ายกักกันและใช้เป็ นทีป่ ระหารด้วยแก๊สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน นาท่านชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ
ของค่ายกักกัน รวมทัง้ ของจริงทีม่ กี ารเก็บรักษาไว้ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิว
ทีถ่ ูกหลอกให้มาอยู่ทน่ี ่ี อาทิ กระเป๋ าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมทีว่ ่ากันว่ามีน้าหนักรวม
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กว่า 7 ตันและชมห้องอาบน้า ห้องทีพ่ วกนาซีใช้สาหรับกาจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชม
ภาพยนตร์สนั ้ ทีถ่ ่ายทาโดยทหารรัสเซียเมื่อครัง้ เข้ายึดค่ายนี้คนื จากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานทีน่ ้มี ผี เู้ สียชีวติ
กว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบทัง้ หมดเป็ นชาวยิว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองวิ ลลิ กซ์ก้า Wieliczka (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านเข้าชม เหมือง
เกลือวิ ลลิ กซ์กา Wieliczka Royal Salt Mine เหมืองแห่งนี้ถกู ค้นพบใยช่วงศตวรรษที่ 13 มีเรื่องเล่าเป็ น
ตานานว่า เหมืองเกลือนี้เป็ นสินสอดของเจ้าหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ทีม่ าเข้าพิธสี มรสกับ Boleslaw the
Shy เมื่อ 700 ปี ก่อน เหมืองเกลือแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นเหมืองเก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป คนงานเหมืองได้แกะสลักฝา
เกลือทีต่ ดิ ผนังในเหมืองเป็ นภาพต่างๆ กันมีทงั ้ อนุเสาวรียแ์ ละแท่นบูชา ภาพแกะสลักเหล่านี้อายุเก่าแก่นบั
ร้อยๆปี ความงามของภาพแกะสลักทีเ่ หมืองเกลือนี้มคี ุณค่าทัง้ ทางด้านศิลปะและประวัตศิ าสตร์เป็ นอย่างมาก
องค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นาท่านพิสจู น์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือ
ใต้ดนิ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี ทแ่ี ล้ว มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร
แบ่งออกเป็ นชัน้ ใต้ดนิ ต่างๆ ถึง 9 ชัน้ ท่านจะได้ทง่ึ กับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือทีม่ ที งั ้ ห้อง
โถง โบสถ์เซ้นต์กงิ ก้า เป็ นห้องขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียทีท่ าจากเกลือ สองข้างสลัก
รูปนูนต่าบนหินแร่เกลือตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลีโอนาโด ดาวินชี ท่านจะได้สมั ผัสกับปติมากรรม
แกะสลักโดยรอบห้องโถงขนาดใหญ่อย่างวิจติ รตระการตา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ
หรือเมืองคราเคา Krakow (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) นาท่านชมมืองคราคูฟ อดีตเมืองหลวงของ
โปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ นกรุงวอร์ซอดังปั จจุบนั และเป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ เป็ นอันดับสองและเก่าแก่ทส่ี ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมายปลายทางทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว และในปี
ค.ศ.1978 คราคูฟได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็ น
แห่งแรกของโปแลนด์ ปั จจุบนั คราคูฟเป็ นทีย่ อมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็ นเมืองชัน้ นา
ทีม่ แี บบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์ วัฒนธรรมและชีวติ ศิลปะ และยังเป็ นหนึ่งเมืองศูนย์กลางสาคัญ
ด้านธุรกิจของโปแลนด์ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากทีส่ ดุ ซึง่ เห็นได้จากอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตัง้ แต่โรมาเนก์ โกธิค เรอแนสซองส์ บาร็อค ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค
และอาร์ตนูโว นาท่านขึน้ เขา วาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle
ซึง่ มีการสร้างขึน้ ใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริยซ์ กิ มุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมทีเ่ ป็ นแบบโกธิคได้
ถูกไฟไหม้ไปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อกี ครัง้ ในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาร็อค
ถ่ายรูปกับป้ อมปราการบาร์บากัน Krakow Barbacan สร้างขึน้ เพื่อป้ องกันรักษาเมือง แนวกาแพงเมืองเดิม
เป็ นทีช่ ่นื ชอบของศิลปิ นทีจ่ ะมาแสดงผลงานและชมประตูเข้าเมืองฟลอเรนเกท ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษ
ที่ 13 และนาท่านชมภายนอกของโบสถ์เซ้นต์แมรี่ โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบูชาทาด้วยไม้
แกะสลักและชมอาคารการค้าผ้าในอดีตและถือเป็ นจุดหลักของการค้าสมัยนัน้ จวบจนปั จจุบนั อาคารนี้ยงั คงใช้
เป็ นสถานทีร่ บั รองเชือ้ พระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง และให้ท่านได้มโี อกาสเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจาก
ทีน่ ่ี และนาท่านแวะเลือกซือ้ สินค้าจาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยูห่ รือ Lifestyle ของคน
รุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ **เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเท่า
คราคูฟ-วอร์ซอ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอร์ซอ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของ
ประเทศด้วย ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีช่อื เสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่
มีลกั ษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปั ตยกรรมและประวัตศิ าสตร์และศาสนา
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วันทีห่ ก
เช้า

อันยาวนาน หลังจากทีโ่ ปแลนด์เปลีย่ นระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมาเป็ นระบบเศรษฐกิจเสรี
ส่งผลให้ชาวโปลมีชวี ติ ความเป็ นอยู่พฒ
ั นาในทางทีด่ ขี น้ึ เป็ นลาดับ แม้ว่าบ้านเมืองจะเคยได้รบั ความเสียหาย
มากมายจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ชาวโปลสามารถฟื้ นฟูบา้ นเมืองจนเป็ นดังเดิม ได้รบั การประกาศให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอร์ซอเป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักร
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษามากกว่า 66 แห่ง วอร์ซอเป็ นที่
รูจ้ กั ของนานาชาติจากสนธิสญ
ั ญาวอร์ซอ ซึง่ ตัง้ ชื่อตามกรุงวอร์ซอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าชมพระราชวังวิ ลาเนาหรือวิ ลาเนาสกี้ Wilanow Palace เป็ นพระราชวังทีต่ งั ้ อยูใ่ นอาเภอวิลา
เนาในกรุงวอร์ซอ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่งนี้รอดพ้น จาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาได้และได้ทาหน้าทีเ่ ตือนความทรงจาของวัฒนธรรมให้กบั ชาวโปแลนด์ และยังเป็ น
อนุสาวรียท์ ส่ี าคัญทีส่ ดุ ของโปแลนด์ ทีน่ ่เี ป็ นทัง้ พระราชวังและพิพธิ ภัณฑ์ทก่ี ่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.1805 เป็ นที่
เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ (ในบางช่วงฤดูกาลพระราชวังอาจปิ ด
เข้าชมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า กรณีสามารถสลับวันเข้าชมได้ จะทาการสลับการเข้าชมเป็ นวันถัดไปแทน
หากไม่ได้จะจัดหาพระราชวังอื่นๆ หรือสถานทีเ่ ข้าชมอื่นๆ ในแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกันให้เข้าชมแทน
กรณีทป่ี ิ ดทัง้ หมดจะคืนค่าเข้าชมให้แทน) จากนัน้ นาท่านชมกรุงวอร์ซอ นอกจากเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
แล้ว ยังเป็ นสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ทส่ี าคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ชมย่านจัตุรสั เมืองเก่า ซึง่ ถือว่าเป็ น
จัตุรสั ทีง่ ดงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอายุยอ้ นไปในศตวรรษที่ 14 อาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสร้าง
อาคารของพ่อค้าทีร่ ่ารวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ทาให้ดา้ นหน้าของอาคารถูกตกแต่งอย่างวิจติ รและตกแต่ง
ตามความชอบของเจ้าของมีทงั ้ แบบโกธิค เรอแนสซองส์ บาร็อคและแบบนีโอคลาสสิค ถ่ายรูปกับ
St.Stanislaw Kostka Church หรือโบสถ์เซ้นต์สตานิสลอส คอสท์กา้ แทน เป็ นโบสถ์ทม่ี สี ถาปั ตยกรรม
งดงามของอาคารคู่และมียอดหลังคาแหลมสูงคล้ายลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค และเป็ นโบสถ์ทม่ี ี
ความสาคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงวอร์ซอและยังเป็ นตัวแทนแห่งคริสตจักรของประเทศโปแลนด์ ซึง่ โบสถ์
สาคัญแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1927 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1963 นาท่านผ่านชมถนนทีส่ วยงามที่
สวยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในกรุงวอร์ซอ Nowy Swiat Street และถนนสายประวัตศิ าสตร์ Krakowskie
Przedmiescic Street สายเดียวกับเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์
แอนนา มหาวิทยาลัยวอร์ซอ มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ กรุงวอร์ซอ และนอกจากนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวัง
ต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพืน้ เมืองอิ สระอาหาร
คา่ ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Holiday Inn Express Warsaw Airport หรือระดับเทียบเท่า
วอร์ซอ-สนามบิ น
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาชมและถ่ายรูปภายนอกกับพระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังทีส่ ร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือ
บางครัง้ เรียกว่า วังน้า หรือว่าพระราชวังบนเกาะ ตัง้ อยูใ่ นสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของกรุง
วอร์ซอบนเนื้อทีก่ ว่า 76 ไร่ใจกลางเมือง พระราชวังได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั น้ ภาพวาดต่างๆ
บนผนัง และพืน้ ตกแต่งด้วยกระเบือ้ งสีฟ้าซึง่ มีความงดงามอย่างยิง่ และชมอนุเสาวรียข์ องเฟเดอริกโชแปง
นักดนตรีผมู้ ชี ่อื เสียงระดับโลก แล้วนาท่านถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง Royal Castle ปราสาทอัน
เก่าแก่นบั ย้อนหลังไปในศตวรรษที่ 14 และยังเป็ นทีพ่ านักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์แต่
ถูกทาลายลงในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในช่วงทีก่ องกาลังของนาซีเข้ามายึดครอง ปั จจุบนั ได้ทาการปรับปรุง
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติของกรุงวอร์ซอและทีแ่ ห่งนี้เองยังเคยเป็ นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) เมื่อครัง้ เสร็จจากการประพาสกรุงวอร์ซอ ในปี ค.ศ.1897
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17.30 น.
21.25 น.
วันทีเ่ จ็ด
04.15 น.
08.30 น.
19.00 น.

(เพื่อความสะดวกในการชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพืน้ เมืองอิ สระอาหาร
กลางวันตามอัธยาศัย)
นาท่านชมย่านเมืองเก่าซึง่ เต็มไปด้วยสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ของโปแลนด์ นาชมโบสถ์ เซ้นต์
จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์น้ีเป็ น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม ชมย่านชุมชนชาวเมืองเก่าซึง่
ประกอบไปด้วยปราสาทแบบโกธิคและอนุเสาวรียข์ องกษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ ย่านประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของ
เมืองและมีความโดดเด่นมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ชมจัตุรสั ปราสาท Castle Square ซึง่
ล้อมรอบด้วยอาคารประสาทต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ ราเห็นกันในปั จจุบนั เกิดขึน้ หลังจากทุบ
กาแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรงกลางเป็ นอนุเสาวรียก์ ษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ท่ี 3 ทีท่ รงย้ายเมืองหลวงจากครา
คูฟมาสูก่ รุงวอร์ซอ ถ่ายรูปกับป้ อมปราการวอร์ซอ ด่านปราการรูปครึง่ วงกลมหรือป้ อมปราการแห่ง
ประวัตศิ าสตร์ทค่ี รัง้ หนึ่งเคยล้อมรอบกรุงวอร์ซอเอาไว้ โดยตัวป้ อมนี้ตงั ้ ตระหง่านอยู่ระหว่างย่านเมืองเก่า
และเมืองใหม่ ให้ท่านเดินเล่นชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเทีย่ วทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์และมีความ
เก่าแก่ทส่ี ดุ โดยอาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13 ทีย่ ่านตลาดเก่านี้ จะมีจตั ุ รสั ทีม่ รี ปู ปั น้ นาง
เงือกถือโล่หก์ บั ดาบ ซึง่ ตามตานานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็ นพีน่ ้องกันว่ายน้าเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่
เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาทีโ่ ปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนามาแสดงโชว์จนมีชายคนหนึ่งมา
ช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้ องเมืองให้ปลอดภัย รูปปั น้ นาง
เงือกนี้จงึ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ จากย่านนี้
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงวอร์ซอ
ออกเดิ นทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR262
โดฮา-กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR832
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางเพือ่ ต่อเครือ่ ง
กรุณาเช็คเที่ยวบิ นและเวลาที่แน่ นอนอีกครัง**
้

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

10-16 เม.ย. / 11-17 เม.ย. 2563 /
11-17 พ.ค. / 3-9 มิ .ย.2563

SuperB Poland 7 Days / QR
โปแลนด์ 7 วัน / QR

10-16 เม.ย. /
11-17 เม.ย.62

11-17 พ.ค.62

3-9 มิ .ย.62

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

47,900

38,900

39,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่านละ

5,900
22,900

5,900
19,900

5,900
21,900

สาหรับท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารอยู่แล้วมา
เดิ นทางร่วมทัวร์

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,600 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **





หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Qatar Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอร์ซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 31
ต.ค.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,600 บาท (ซึง่ จะจัดเก็บพร้อมค่า
ทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึง่ จะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยก
กระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัด
์
จาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
SuperB Poland7D/QR, Apr-Jun2020

12

o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโปแลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เดี่ยว
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน,พร้อมระบุวนั ลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวนั ลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1
เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้ า
และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรือไม่เกิ น 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อม
สาเนาหน้ าบัญชีหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชี ของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น Statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มี
การเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง
อาทิ ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงิน
จากธนาคารและระบุรบั รองค่าใช้จ่ายให้อกี ฝ่ ายหนึ่งดดยระบุช่อื ลงไปในจดหมายด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถือ

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุ วนั ที่ ...............................................................
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับวีซา่ ท่านได้จากสถานทูตใด ......................................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
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.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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