SuperB Poland
โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส
บริษัทฯ นาท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และ
ศาสนา ประเทศโปแลนด์ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้
วอร์ซอ
นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศด้วย ตั้งอยูร่ ิมแม่น้าวิสทูลา มีอายุเกือบ
700 ปี มีความเก่าแก่และมี
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ชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลก
ั ษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก
โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน
คราคูฟ
อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมา
เป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 และ
เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักท่องเที่ยว
และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์
เชสโตโชว่า
หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
โปแลนด์ เมืองสาคัญทางประวัติศาสตร์ เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกอง
กาลังฝ่ายเยอรมัน
วร็อตสวัฟ เมืองมีความหลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ใน
เมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา
พอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะ
เป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของ ทวีปยุโรปในช่วง คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 1517 เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางสาคัญทางด้านการค้า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์
เป็นอันดับ 2 ต่อ

จากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์

กาหนดการเดินทาง 29 ก.ย.-6 ต.ค.61 /
13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 ต.ค.-3
พ.ย.61 /
3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61
วันแรก

กรุงเทพฯ

17.30 น.

นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์

20.25 น.

Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูก
่ รุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เทีย
่ วบินที่

QR835
23.10 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือ
่ แวะเปลีย
่ นเครือ
่ ง
(โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัว
่ โมง)
** ช่วงเปลีย
่ นฤดูกาลเทีย
่ วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย ท่านทีเ่ ดินทางมา
ต่อเครือ
่ ง กรุณาเช็คเทีย
่ วบินและเวลาทีแ
่ น่นอนอีกครัง้ **
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วันทีส
่ อง
01.45 น.

โดฮา-วอร์ซอ-คราคูฟ
นาท่านออกเดินทางสูก
่ รุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส

เทีย
่ วบินที่ QR263
05.45 น.
เดินทางถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว จากนัน
้ นาท่านเดินทางเข้า
สู่ตัวเมือง กรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยัง
เป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยูร่ ิมแม่น้าวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่
และมีชื่อเสียงใน
เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลก
ั ษณะผสมผสานของตะวันออกกับ
ตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและ
ประวัติศาสตร์และศาสนาอัน
ยาวนาน หลังจากที่โปแลนด์เปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมา
เป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชาวโปลมีชว
ี ิตความเป็นอยู่พัฒนาในทางที่ดีขึ้น
เป็นลาดับ แม้วา่ บ้านเมืองจะ
เคยได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 แต่ชาวโปลสามารถฟื้นฟูบ้านเมืองจนเป็นดังเดิม
ได้รับการประกาศให้
เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอร์ซอเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น
เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนีย
้ ังเป็นศูนย์กลาง
ด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษา

มากกว่า 66 แห่ง วอร์ซอเป็นที่รู้จก
ั ของ

นานาชาติจากสนธิสญ
ั ญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอ นาชม
พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังที่สร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือ
บางครั้งเรียกว่า วังน้า หรือ
ว่าพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยู่ในสวนลาเซียนกี้
สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของกรุงวอร์ซอบนเนื้อที่กว่า 76 ไร่ใจ
กลางเมือง
พระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั้นภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพื้น
ตกแต่งด้วย
กระเบื้องสีฟ้าซึ่งมีความงดงามอย่างยิ่ง และชมอนุเสาวรีย์ของเฟเด
อริกโชแปง นักดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับ
โลก แล้วนาท่าน ถ่ายรูปกับ
ภายนอกปราสาทหลวง Royal Castle ปราสาทอันเก่าแก่นับย้อนหลังไปใน
ศตวรรษที่ 14 และยังเป็นที่พานักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์
แต่ถก
ู ทาลายลงในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงทีก
่ องกาลังของนาซี
เข้ามายึดครอง ปัจจุบน
ั ได้ทาการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติของ
กรุงวอร์ซอและที่แห่งนี้เองยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอร์ซอ ในปี ค.ศ.1897
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของ
โปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอร์ซอดัง
ปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองและเก่าแก่ที่สุดใน
โปแลนด์และเป็นจุดหมายปลายทางที่นย
ิ มของนักท่องเที่ยว และในปี ค.ศ.
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1978 คราคูฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบันคราคูฟเป็นที่
ยอมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองชั้นนาทีม
่ ีแบบ
แผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์ วัฒนธรรมและชีวิตศิลปะ และยังเป็น
หนึ่งเมืองศูนย์กลางสาคัญด้านธุรกิจของโปแลนด์ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมาก
ที่สุดซึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุก
สมัยตั้งแต่โรมาเนก์ โกธิค เรอแนสซองส์ บาร็อค ร็อคโคโค จนถึงนีโอ
คลาสสิคและอาร์ตนูโว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม

คราคูฟ-ออสวิซม
ิ -คราคูฟ

เช้า

รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal
Castle ซึ่งมีการสร้างขึน
้ ใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริย์ซก
ิ มุนที่ 1
หลังจากพระราชวังเดิมที่เป็นแบบโกธิคได้ถก
ู ไฟไหม้ไปในปี ค.ศ.1499
และถูกไฟไหม้อก
ี ครั้งในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบ
บาร็อค ถ่ายรูปกับป้อมปราการบาร์บากัน Krakow Barbacan สร้างขึ้นเพื่อ
ป้องกันรักษาเมือง แนวกาแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินทีจ
่ ะมา
แสดงผลงานและชมประตูเข้าเมืองฟลอเรนเกท ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 13 และนาท่านชมภายนอกของโบสถ์เซ้นต์แมรี่ โบสถ์ที่มี
ชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบูชาทาด้วยไม้แกะสลักและชมอาคารการค้า
ผ้าในอดีตและถือเป็นจุดหลักของการค้าสมัยนั้น จวบจนปัจจุบันอาคารนี้
ยังคงใช้เป็นสถานที่รบ
ั รองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง และให้
ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากที่นี่ และนาท่านแวะเลือกซื้อสินค้า
จาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวิตความเป็นอยูห
่ รือ Lifestyle ของคนรุน
่ ใหม่ใน
เมืองคราคูฟ (เพือ
่ ความสะดวกในการเลือกซือ
้ สินค้า อิสระอาหารกลางวัน
ตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองออสวิซม
ิ Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) ผ่านชมความงามและเงียบสงบของย่านชนบทแห่งโปแลนด์ นา
ท่านเข้าชม ค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยูภ
่ ายใต้การดูแลของรัฐบาล
โปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริม
่ จากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็น
ถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซี
นาเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู่เมืองเอาท์ชวิตซ์ที่ใช้เป็นค่ายกักกันและใช้
เป็นที่ประหารด้วยแก๊สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน นาท่านชมการแสดง
ภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาไว้ภายในตึก
ต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิวที่ถก
ู หลอกให้มาอยู่ที่นี่
อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมที่ว่ากันว่ามี

บ่าย
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วันทีส
่ ี่
เช้า

น้าหนักรวมกว่า 7 ตันและชมห้องอาบน้า ห้องที่พวกนาซีใช้สาหรับกาจัด
เชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้นทีถ
่ ่ายทาโดยทหาร
รัสเซียเมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานที่นม
ี้ ี
ผู้เสียชีวิตกว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางกลับเมืองคราคูฟ (ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คราคูฟ-เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-เชสโตโชว่า
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา Wieliczka Royal Salt Mine
เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบใยช่วงศตวรรษที่ 13 มีเรื่องเล่าเป็นตานานว่า เหมือง
เกลือนี้เป็นสินสอดของเจ้าหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ที่มาเข้าพิธส
ี มรสกับ
Boleslaw the Shy เมื่อ 700 ปีก่อน เหมืองเกลือแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเหมือง
เก่าแก่ที่สุดในยุโรป คนงานเหมืองได้แกะสลักฝาเกลือทีต
่ ิดผนังในเหมือง
เป็นภาพต่างๆ กันมีทงั้ อนุเสาวรียแ
์ ละแท่นบูชา ภาพแกะสลักเหล่านี้อายุ
เก่าแก่นับร้อยๆปี ความงามของภาพแกะสลักที่เหมืองเกลือนีม
้ ีคุณค่าทั้ง
ทางด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม นาท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของ
เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า
20 ล้านปีที่แล้ว มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ
ถึง 9 ชั้น ท่านจะได้ทงึ่ กับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มีทั้ง
ห้องโถง โบสถ์เซ้นต์กงิ ก้า เป็นห้องขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแช
นเดอเลียที่ทาจากเกลือ สองข้างสลักรูปนูนต่าบนหินแร่เกลือตามแบบ
ผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี ท่านจะได้สัมผัสกับปติมากรรม
แกะสลักโดยรอบห้องโถงขนาดใหญ่อย่างวิจิตรตระการตา สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมือง
หนึ่งที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝั่งแม่น้าวาร์ตา เป็นชุมทาง
รถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก ผลิตภัณฑ์อาหาร
เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1
และ 2 เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกาลังฝ่ายเยอรมัน และยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สาคัญแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทาง

กลางวัน
บ่าย

ประมาณ 2 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านถ่ายรูปจากภายนอกวิหารและเข้าชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora
Church เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีดา หรือ Black Madonna
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ค่า

วันทีห
่ า้
เช้า

ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต์รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่าต่อ
กันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยการบริจาคที่ดินจากท่านดุ๊
กแห่งโอปอล พร้อมทัง้ ได้มอบรูปทีร่ ู้จักกันโดยทั่วไปว่า Black Madonna ซึ่ง
ในขณะที่มอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเช่นกัน จากการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหารได้รับการต่อเติม
หลายครัง้ ในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่
สาคัญทางศาสนาที่สด
ุ ของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อ
เอกราชอีกด้วย ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิค ดังนั้นในปีหนึ่งๆ
จะมีนักบุญหลายล้านคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีความหลากหลายและ
เปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพานเชื่อม
ระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็นแบบเมืองที่
ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วย

กลางวัน
บ่าย

วัฒนธรรมและการศึกษา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านผ่านชมอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นซิลเิ ซีย ที่เคยถูกครอบครองโดย
ราชวงศ์ต่างๆ ก่อนถูกควบรวมกับโปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมาชาวโป
ลจากฝั่งตะวันออกหลัง่ ไหลเข้ามาอยู่ทว
ี่ รอท-ซวัฟเป็นจ่านวนมาก และได้
นาวัฒนธรรมหลายอย่างมาเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกิจตกต่า่
แรงงานได้ไปรวมกันสไตรค์ที่
เมืองกดานคซ์ นาโดย เลค วาเวนซา ต่อมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเป็นเมือง
ศูนย์กลางการต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ ท่านสามารถถ่ายรูปกับออสตรอฟ
ทูมสกี Ostrow Tumski หรือเกาะมหาวิหาร เป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อป
คนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการสร้างพระราชวัง จึง
ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน นาท่านชมความงามของ
เมืองเก่าที่เรียกได้ว่า Colorful city เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่น
สวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับ
การจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful
cities in the world) นาท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า
, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถ์ประจาเมือง ผ่านชม
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มหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ี
มีชื่อเสียงประจาเมือง ซึ่งบุคคลากรชั้นนาของโลก ที่ได้รับรางวัลโนเบล
ถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมาได้เคยศึกษาอยู่ที่น่ี ในยุค
ศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง,
และที่คุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครามกับรัสเซีย พร้อมให้ท่านเลือกซื้อ
สินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดิน เล่นชมเมือง
อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสู่ที่พก
ั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีห
่ ก
เช้า

วร็อตสวัฟ-พอซนาน-วอร์ซอ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ ที่ สุ ด ของโปแลนด์ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
สู งสุ ด ใน ฐา น ะเป็ น ศู น ย์ ก ล า งก าร ค้ าที่ ส าคั ญ ข อ งท วี ป ยุ โร ป ใน ช่ ว ง
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 15-17 แต่ เสื่ อ มโทรมลงเนื่ อ งจากสงครามเกรตนอร์
เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็น ของปรั ส เซี ย ในปี ค.ศ.1793 เป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของรั ฐ แกรนด์ ดั ช ชี อ อฟวอร์ ซ อในช่ วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้ น
เปลี่ ย นเป็ น ของปรั ส เซี ย และกลั บ มาเป็ น ของโปแลนด์ อี ก ครั้ ง ในปี ค.ศ.
1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าวอร์ตา
เมื อ งพอซนั น ถื อ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ส าคั ญ ทางด้ า นการค้ า อุ ต สาหกรรม การศึ ก ษา และได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งที่ มี
ความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของโปแลนด์ เป็ น อั น ดั บ 2 ต่ อ จากเมื อ งหลวง
อย่างวอร์ซอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้ เป็ น ห นึ่ งใน เมื องที่ ใช้ จั ด ก ารแ ข่ งขั น

ฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย

นาท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old
Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในยุ โ รป เป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วม
ของเหล่ า สถานที่ ส าคั ญ ๆทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งพอซนั น ไม่ ว่ า จะ
เป็ น กลุ่ม อาคารหลากสีสัน จากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ
ศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ในบริเวณศู น ย์ ก ลางของเมื อ งเก่ า ถู ก สร้ า งขึ้ น ใน
ศต วรรษ ที่ 13 ใน แบบ โก ธิ ค แ ละถู ก ใช้ งานม าจน ถึ งปี 1939 ปั จ จุ บั น
กลายเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ป ระจ าเมื อ งที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ น
อย่างไม่ขาดสาย นาท่านแวะถ่ายรูป
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ร่ า ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบสไตล์ นี โ อคลาสสิ ค โดยสถาปนิ ก ชาวเยอรมั น ชื่ อ
MAX LITTMANN ถู ก เปิ ด ใช้ ง านครั้ ง แรกในปี 1910 น าท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ
ปราสาทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปราสาทที่
มี ชื่ อ เสี ย งของเมื อ งพอซนาน โดย

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูก
ใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุง
วอร์ซอ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชั่วโมง) นครหลวงของโปแลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วอร์ซอ
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านถ่ายรูปภายนอกนาท่านเข้าชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา
เนาสกี้ Wilanow Palace เป็นพระราชวัง
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอวิลาเนา ใน
กรุงวอร์ซอ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่ง
นี้ รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้และได้ทาหน้าที่เตือนความทรงจา
ของวัฒนธรรมให้กับชาวโปแลนด์ และยังเป็นอนุสาวรีย์ทส
ี่ าคัญที่สุดของ
โปแลนด์ ที่นี่เป็นทั้งพระราชวังและพิพิธภัณฑ์ท่ก
ี ่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1805
เป็นที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ
นาท่านชมกรุงวอร์ซอ
นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
ชมย่านจัตุรัส
เมืองเก่า ซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอายุย้อนไป
ในศตวรรษที่ 14
อาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสร้างอาคารของพ่อค้าที่
ร่ารวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ทาให้ ด้านหน้าของอาคาร
ถูกตกแต่ง
อย่างวิจิตรและตกแต่งตามความชอบของเจ้าของมีทั้งแบบโกธิค เรอแนส
ซองส์ บาร็อคและ แบบนีโอคลาสสิค จากนั้นนาท่านชมเมืองวอร์ซอ ผ่าน
ชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุง วอร์ซอ Nowy Swiat Street
และถนนสายประวัติศาสตร์ Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ
เส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอน
นา มหาวิทยาลัยวอร์ซอ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ทส
ี่ ุดกรุงวอร์ซอ และ
นอกจากนีย
้ ังเป็นที่ตั้งของพระราชวังต่างๆ นาชมโบสถ์ เซ้นต์
จอห์น
คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์นเี้ ป็น 1 ใน 3 ของมหา
วิหารในกรุงวอร์ซอ ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนส
โก้ทางด้านวัฒนธรรม นาท่านชมย่านเมืองเก่าซึ่งเต็ม ไปด้วยสถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ ชมย่านชุมชนชาวเมืองเก่าซึ่งประกอบไปด้วย
ปราสาท แบบโกธิคและอนุเสาวรีย์ของกษัตริยซ
์ ิกซ
ิ มันด์ ย่านประวัติศาสตร์ที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองและมีความโดดเด่น มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
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โปแลนด์ ชมจัตรุ ัสปราสาท Castle Square ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารประสาท
ต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากทุบ
กาแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง กลางเป็นอนุเสาวรียก
์ ษัตริยซ
์ ก
ิ ิซมันด์ที่ 3
ที่ทรงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสู่กรุงวอร์ซอ ถ่ายรูปกับ ป้อม
ปราการ
วอร์ซอ ด่านปราการรูปครึ่งวงกลมหรือป้อมปราการแห่งประวัติศาสตร์ที่ครั้ง
หนึ่งเคยล้อมรอบกรุง วอร์ซอเอาไว้ โดยตัวป้อมนี้ตั้งตระหง่านอยูร่ ะหว่าง
ย่านเมืองเก่าและเมืองใหม่ และเดินเล่นชมอาคาร โบสถ์
โฮลี่ครอส และ
โบสถ์คาร์มิไลท์ และให้ท่านเดินเล่นชมย่านตลาดเก่า ย่านท่องเทีย
่ วที่มี
ความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุด โดยอาคารส่วน
ใหญ่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ทีย
่ ่านตลาดเก่านี้
จะมีจัตรุ ัสที่มี
รูปปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามตานานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว
เป็นพี่น้องกันว่าย
น้าเล่น ตัวหนึ่งว่ายไปที่เดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาที่
โปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกนามาแสดง โชว์จนมีชายคนหนึ่ง
มาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วย
ปกป้องเมืองให้ ปลอดภัย รูปปั้นนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุง
วอร์ซอด้วย ให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ต่างๆ จากย่านนี้ (เพือ
่ ความ
สะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซือ
้ ของฝากหรือของทีร่ ะลึกพืน
้ เมือง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
14.00 น. สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส
่ นามบินกรุงวอร์ซอ
18.05 น.
ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส
เทีย
่ วบินที่ QR260

วันทีห
่ ก

โดฮา-กรุงเทพฯ

00.40 น.
01.55 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพือ
่ แวะเปลีย
่ นเครือ
่ ง
นาท่านออกเดินทางสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส

เทีย
่ วบินที่ QR980
12.55 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
** ช่วงเปลีย
่ นฤดูกาลเทีย
่ วบินหรือเวลาอาจมีการเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย ท่านทีเ่ ดินทางมา
ต่อเครือ
่ ง กรุณาเช็คเทีย
่ วบินและเวลาทีแ
่ น่นอนอีกครัง้ **

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่
ใดทีไ
่ ม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบ
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ล่วงหน้า บริษท
ั ฯ ขออนุญาตทาการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

พ.ย.61 /

29 ก.ย.-6 ต.ค.61 /
13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค.61 / 27 ต.ค.-3
3-10 พ.ย.61 / 1-8 ธ.ค.61

SuperB Poland 8 D/QR
โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน / QR

ราคาผูใ
้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

29 ก.ย.-6 ต.ค./1320 ต.ค. / 20-27 ต.ค. 3-10 พ.ย.61
/ 27 ต.ค.-3 พ.ย.61

42,900
6,900

1-8 ธ.ค.61

41,300 43,900
5,900

5,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซา่ และเอกสารด้านวีซา่ ท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ทอ
้ งถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จา่ ยวีซา่ และทิปชาระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นออกเดินทาง) **
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 30 ท่าน
ไม่มรี าคาเด็ก และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผู้
เดินทางไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้
 อัตราค่าเดินทางและตัว
๋ โดยสารนีเ้ ป็นอัตราราคาพิเศษ ดังนั้นหากมีการออกตัว
๋
โดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟน
ั ด์หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
 การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน
้ จึงขอความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้
เพือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮาวอร์ซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
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 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตาม
รายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ากว่า 1
ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครองเพียง 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ











ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่าน
ละ 2,900 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นออกเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อม
คณะ ท่านละ 1,800 บาท (ซึ่งจะจัดเก็บพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สน
ิ ของท่านด้วยตัว
ท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป่าจะต้องชาระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ
เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารหรือเครื่องดืม
่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือ
การปรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงใน
ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบต
ั ิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเติมได้

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมด
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่ามัดจาทั้งหมด
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การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.

โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยืน
่ ขอวีซา่ ทีส
่ ถานทูต
โปแลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน

-

ผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพือ
่ ถ่ายรูป
และสแกนนิว
้ มือ ทีส
่ ถานทูตหรือศูนย์ยน
ื่ วีซา่ ของสถานทูตนัน
้ ๆ ตามวันและ
เวลานัดหมาย ซึง่ จะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยัน
ได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้กอ
่ น (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎ
และเงือ
่ นไขของสถานทูตนัน
้ ๆ)
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-

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือ
่ ทาการนัดหมายการยืน
่
วีซา่ แบบหมูค
่ ณะ/เดีย
่ ว
- ในวันยืน
่ วีซา่ หากผูส
้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมา
แนบยืน
่ เพิม
่ เติมในวันนัดหมายยืน
่ และหากมีคา่ ใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร
หรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผูส
้ มัครจะต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าใช้จา่ ยนัน
้ ๆ ด้วยตนเอง
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ (ขนาด
รูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง
บนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก หรืออืน
่ ๆ ที่บดบัง
หน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก
๊ อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชน
แล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน,
ถือ
o
o
o
o

เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว
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o หนังสือรับรองการทางาน
หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
,พร้อมระบุวันลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่ เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวันลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซา่ พร้อมใบลาและสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิน

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคาร
ใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทาได้
หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มี
ชื่อเจ้าของบัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
-

หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วย
แม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงิน
มากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อ
สถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจาก
ธนาคารและระบุรับรองค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งดดยระบุชื่อลงไปในจดหมายด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
o กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดา
เพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อ
รับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ
้ จง
ระบุความสัมพันธ์กับผูป
้ กครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลัง
โดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดแ
ู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
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เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซา่ เข้า
ยุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนนาเอกสารส่งยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

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

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
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สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
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อีเมลล์ (ถ้ามีกรุณาใส่รายละเอียด).............................................
โทรศัพท์มือถือ

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

5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์
(ถ้ามี)

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
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กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
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.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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