บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงงดงำมและดินแดนทำงประวัตศิ ำสตร์และศำสนำ ณ ประเทศโปแลนด์ นำท่ำน
เดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
วอร์ซอ

พอซนัน

นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศด้วย ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำวิสทูลำ มีอำยุเกือบ
700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีชอื ่ เสียงใน เรือ่ งวัฒนธรรมยุโรปทีมี่ ลกั ษณะผสมผสำนของตะวันออกกับตะวันตก
โดดเด่นในเรือ่ งสถำปตั ยกรรมและประวัตศิ ำสตร์และศำสนำอันยำวนำน
หนึง่ ในเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ดุ ของโปแลนด์ มีควำมเจริญรุง่ เรืองสูงสุดในฐำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำทีส่ ำคัญของ
ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที ่ 15-17 ถือว่ำเป็ นศูนย์กลำงสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำอุตสำหกรรม กำรศึกษำ
และได้ชอื ่ ว่ำเป็ นเมืองทีมี่ ควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 2 ต่อจำกเมืองหลวงอย่ำงวอร์ซอร์
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วร็อตสวัฟ

ออสวิ ซิม
เชสโตโคว่า
คราคูฟ

เมืองมีควำมหลำกหลำยและเปี ย่ มล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติ ศำสตร์ในเมืองนี้ เป็ นดังสะพำนเชือ่ ม
ระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน เป็ นแบบเมืองทีท่ นั สมัยของเมืองใหญ่ ทีม่ พี ้นื ฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ ชีวติ ทีเ่ ต็มด้วยวัฒนธรรมและกำรศึกษำ
สถำนทีต่ งั ้ ของค่ำยกักกันออสวิทซ์ ปจั จุบนั อยู่ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้เริม่ จำกเยอรมัน
ต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและควำมโหดร้ำยของสงครำมโลกครัง้ ที ่ 2
หรือเชเนสโตโคว่ำ อีกเมืองหนึง่ ทีต่ งั ้ อยูท่ ำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เคย
ตกอยู่ใต้กำรยึดครองของกองกำลังฝำ่ ยเยอรมัน
อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมำเป็ นกรุงวอร์ซอดังปจั จุบนั และเป็ น
หนึง่ ในเมืองทีใหญ่
่ ทสี ่ ดุ เป็ นอันดับ 2 และเก่ำแก่ทสี ่ ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
และได้รบั กำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมแห่งแรกของโปแลนด์

กาหนดการเดิ นทาง

23-29ธ.ค./ 29ธ.ค.-04ม.ค.2566
20-26 ม.ค./ 17-23 ก.พ./ 3-9 มี.ค./ 17-23 มี.ค.2566

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar
Airways เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**

วันที ส่ อง

โดฮา-วอร์ซอ (โปแลนด์)-จัตรุ สั เมืองเก่า-โบสถ์เซ้นต์จอห์น

02.10 น.
05.35 น.

ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR-839
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัวโมง)
่
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR-259
เดิ นทางถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอร์ซอ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำวิสทูลำมีอำยุเกือบ 700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีช่อื เสียงในเรื่อง
วัฒนธรรมยุโรปทีม่ ลี กั ษณะผสมผสำนของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถำปตั ยกรรมและ
ประวัตศิ ำสตร์และศำสนำอันยำวนำน แม้ว่ำบ้ำนเมืองจะเคยได้รบั ควำมเสียหำยมำกมำยจำกสงครำมโลก

08.15 น.
12.05 น.
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ครัง้ ที่ 2 แต่ชำวโปลสำมำรถฟื้นฟูบำ้ นเมืองจนเป็ นดังเดิม ได้รบั กำรประกำศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980
วอร์ซอเป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั
เป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษามากกว่า 66 แห่ง วอร์ซอเป็ นทีร่ จู้ กั ของนานาชาติจาก
สนธิสญ
ั ญาวอร์ซอ ซึง่ ตัง้ ชื่อตามกรุงวอร์ซอ นำท่ำนผ่ำนชมสวนสำธำรณะลำเซียนสกี,้ อนุสำวรียเฟรเดอริค
โชแปง Chopin's Monument คีตกวีผมู้ ชี ่อื เสียงระดับโลก จำกนัน้ นำท่ำนเข้าชมวิ หารเซนต์จอห์น St.
John's Cathedral โบสถ์สไตล์โรมันคำทอลิกทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตเมืองเก่ำและเป็ นหนึ่งในโบสถ์ทเ่ี ก่ำแก่ทส่ี ดุ ของ
กรุงวอร์ซอ โดยวิหำรถูกสร้ำงขึน้ ในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิคและนำท่ำนชมย่านเมือง
เก่า Warsaw Old Town Square ซึง่ เต็มไปด้วยสถำนทีส่ ำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ของโปแลนด์ ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยปรำสำทแบบโกธิคและอนุเสาวรียข์ องกษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ ย่านประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของเมืองและ
มีความโดดเด่นมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ชมย่านจัตุรสั ปราสาท Castle Square ซึง่ ล้อมรอบ
ด้วยอาคารประสาทต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ ราเห็นกันในปจั จุบนั เกิดขึน้ หลังจากทุบกาแพงเมืองใน
ศตวรรษที่ 19 ตรงกลางเป็ นอนุสาวรียก์ ษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ท่ี 3 ทีท่ รงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสูก่ รุงวอร์ซอ
ั้
และให้ท่ำนเดินเล่นชมย่ำนตลำดเก่ำ ซึง่ ทีย่ ่ำนตลำดเก่ำนี้จะมีจตั ุรสั ทีม่ รี ปู ปนนำงเงื
อกถือโล่หก์ บั ดำบ ซึง่
ตำมตำนำนกล่ำวว่ำเดิมมีนำงเงือก 2 ตัว เป็ นพีน่ ้องกันว่ำยน้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ำยไปทีเ่ ดนมำร์กส่วนอีกตัวว่ำย
มำทีโ่ ปแลนด์แล้วโดนชำวประมงจับได้ และถูกนำมำแสดงโชว์จนมีชำยคนหนึ่งมำช่วยไว้ นำงเงือกต้องกำร
ั้
ตอบแทนบุญคุณจึงสัญญำว่ำจะออกมำช่วยปกป้องเมืองให้ปลอดภัย รูปปนนำงเงื
อกนี้จงึ เป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Campanile Warsaw Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

วอร์ซอ-พอซนัน-วร็อตสวัฟ

เช้า

รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
หนึ่งในเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ
ของโปแลนด์ มีควำมเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำทีส่ ำคัญของทวีปยุโรปในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสือ่ มโทรมลงเนื่องจำกสงครำมเกรตนอร์เทิรน์ ในช่วงปี ค.ศ. 1700-1721 และได้
ตกเป็ นของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดชั ชีออฟวอร์ซอในช่วงค.ศ. 1807-1815
จำกนัน้ เปลีย่ นเป็ นของปรัสเซียและกลับมำเป็ นของโปแลนด์อกี ครัง้ ในปี ค.ศ. 1918
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
ั ่ น้ำวอร์ตำเมืองทีถ่ อื ว่ำเป็ นศูนย์กลำงสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ
นำท่ำนชมตัวเมืองพอซนัน ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝงแม่
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และได้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญทำงเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 2 ของโปแลนด์ต่อจำก
เมืองหลวงอย่ำงวอร์ซอ นอกจำกนี้ยงั ถูกใช้เป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ ช้จดั กำรแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย ชม
จัตุรสั ใจกลำงเมืองเก่ำ Old Town Square จัตุรสั เมืองเก่ำทีด่ ที ส่ี ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่ำ

กลางวัน
บ่าย
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สถำนทีส่ ำคัญๆทำงประวัตศิ ำสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มอำคำรหลำกสีสนั จำกศตวรรษที1่ 6 ทัง้
โบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โบสถ์เซ้นต์พอล ปรำสำทและป้อมปรำกำรรวมทัง้ ศำลำว่ำกำรประจำเมือง ซึง่ อยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลำงของเมืองเก่ำ ถูกสร้ำงขึน้ ในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งำนมำจนถึงปี 1939 ปจั จุบนั
กลำยเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ ำสตร์ประจำเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนอย่ำงไม่ขำดสำย
จำกนัน้ เดินทำงสู่เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองทีม่ คี วำม
หลำกหลำยและเปี่ ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศำสตร์ เป็ นดังสะพำนเชื่อมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่
ละวัฒนธรรมเข้ำด้วยกันมีพ้นื ฐำนทำงประวัติศำสตร์ ชีวติ ที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและกำรศึกษำ นำท่ำนผ่ำน
ชมเมืองวร็อตสวัฟโดยเริม่ จำกแวะถ่ำยรูปกับออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow Tumski หรือเกำะมหำวิหำรเป็ นฉำก
หลัง สร้ำงโดยบิชอ็ ปคนแรกแคว้นซิลเิ ซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้ำงก่อนกำรสร้ำงพระรำชวัง จึงได้กลำยเป็ น
ั บนั จำกนัน้ นำท่ำนชมควำมงำมของเมืองเก่ำ Wroclaw Old Town หรือที่
ศูนย์กลำงทำงศำสนำจนถึงปจจุ
เรียกได้ว่ำ Colorful City เมืองที่มอี ำคำรหลำกสีส นั โดดเด่นสวยงำม เป็ นเมืองเรียกได้ว่ำมีชวี ติ ชีวำแห่ง
หนึ่งของโปแลนด์ และได้รบั กำรจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มสี สี นั มำกที่สุดในโลก นำท่ำนถ่ำยรูปกับ
อำคำรหลำกสีสนั ในจัตุรสั เมืองเก่ำ , ศำลำว่ำกำรหรือซิต้ฮี อลล์ และโบสถ์ประจำเมือง พร้อมให้ท่ำนเลือก
ซื้อสินค้ำจำกย่ำนเมืองเก่ำแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Wroclaw Centrum Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ ี ่

วร็อตสวัฟ-ออซวิ ซิม-คาโตวิ เซ่-เชสโตโคว่า

เช้า

รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองออสวิซิม Oswiecim (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมควำมงำมและ
เงียบสงบของย่ำนชนบทแห่งโปแลนด์สสู่ ถำนทีต่ งั ้ ของค่ำยกักกันออสวิทซ์ ปจั จุบนั อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
รัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้เริม่ จำกเยอรมันต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและ
ควำมโหดร้ำยของสงครำมโลกครัง้ ที่ 2
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้าชมค่ายกักกันออสวิ ทซ์ Auschwitz ปจั จุบนั อยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้
เริม่ จำกเยอรมันต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและควำมโหดร้ำยของสงครำมโลก
ครัง้ ที่ 2 ทีช่ ำวนำซีนำเอำนักโทษชำวยิวขึน้ รถไฟสูเ่ มืองเอำท์ชวิตซ์ทใ่ี ช้เป็ นค่ำยกักกันและใช้เป็นทีป่ ระหำร
ด้วยแก๊สพิษรมควันกว่ำ 1.5 ล้ำนคน นำท่ำนชมกำรแสดงภำพถ่ำยต่ำงๆ ของค่ำยกักกัน รวมทัง้ ของจริงทีม่ ี
กำรเก็บรักษำไว้ภำยในตึกต่ำงๆ ถึง 20 อำคำรและของใช้ของเชลยชำวยิวทีถ่ ูกหลอกให้มำอยู่ทน่ี ่ี อำทิ
กระเป๋ำเดินทำง รองเท้ำ แปรงสีฟนั หวี และเส้นผมทีว่ ่ำกันว่ำมีน้ำหนักรวมกว่ำ 7 ตันและชมห้องอำบน้ำ
ห้องทีพ่ วกนำซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ พร้อมชมภำพยนตร์สนั ้ ทีถ่ ่ำยทำโดยทหำร
รัสเซียเมื่อครัง้ เข้ำยึดค่ำยนี้คนื จำกเยอรมัน ว่ำกันว่ำ ณ สถำนทีน่ ้มี ผี เู้ สียชีวติ กว่ำ1.5 ล้ำนคนโดยเกือบ

กลางวัน
บ่าย
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คา่

ทัง้ หมดเป็ นชำวยิว จนได้เวลำนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองคาโตวิ เซ่ Katowice (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45
นำที) เมืองทีใ่ นอดีตเคยเป็ นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมหนักอย่ำงเหล็กและเหมืองถ่ำนหินของโปแลนด์
นำท่ำนผ่ำนชมอนุสำวรียช์ ำวซิลเี ซีย อันเป็ นสัญลักษณ์แห่งกำรต่อต้ำนและเข้ำร่วมกำรสูร้ บของเยอรมันและ
ชมย่ำนเมืองเก่ำคำโตวิเซ่มำร์เก็ตสแควร์ ซึง่ เป็ นจัตุรสั กลำงเมืองทีใ่ ช้เป็ นสถำนทีจ่ ดั งำนและอีเว้นต์ต่ำงๆ
จำกนัน้ เดินทำงต่อสู่เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ั ่ น้ำวำร์ตำ เป็ นชุมทำงรถไฟ มี
ชัวโมง)
่
อีกเมืองหนึ่งทีต่ งั ้ อยู่ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝงแม่
อุตสำหกรรมสิง่ ทอ กระดำษ เหล็กกล้ำ เหล็ก ผลิตภัณฑ์อำหำร เมืองนี้มพี พิ ธิ ภัณฑ์หลำยแห่ง นอกจำกนัน้ ยัง
เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ เป็ นเมืองทีม่ งคั
ั ่ งในศตวรรษที
่
่ 10 ในสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 และ 2
เคยตกอยูใ่ ต้กำรยึดครองของกองกำลังฝำ่ ยเยอรมัน และยังเป็ นเมืองศูนย์กลำงของผูแ้ สวงบุญทีส่ ำคัญแห่ง
หนึ่งของยุโรป
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Czestochowa Centrum หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห่ ้า

เชสโตโคว่า-คราคูฟ

เช้า

รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนชมเมืองเชสโตโคว่ำ เริม่ จำกแวะถ่ายรูปภายนอกวิ หารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็ นวิหำร
ทีป่ ระดิษฐำนรูปนักบุญมาดอนน่ าสีดา หรือ Black Madonna ซึง่ คนทัวโลกที
่
น่ บั ถือศำสนำคริสต์รจู้ กั กัน
เป็ นอย่ำงดีดว้ ยปำฏิหำริยท์ เ่ี ล่ำต่อกันมำ ตัวโบสถ์สร้ำงในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยกำรบริจำคทีด่ นิ จำกท่ำนดุ๊
กแห่งโอปอล พร้อมทัง้ ได้มอบรูปทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปว่
่ ำ Black Madonna ซึง่ ในขณะทีม่ อบให้ ภำพนี้กม็ อี ำยุ
หลำยร้อยปีแล้วเช่นกัน จำกกำรพิสจู น์ทำงวิทยำศำสตร์ พบว่ำเป็ นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหำรได้รบั
กำรต่อเติมหลำยครัง้ ในหลำยศตวรรษต่อมำ วิหำรจัสนำโกรำ ไม่ใช่เป็ นเฉพำะสถำนทีส่ ำคัญทำงศำสนำทีส่ ดุ
ของชำวโปลแต่ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของกำรต่อสูเ้ พื่อเอกรำชอีกด้วย ทีน่ ่ยี งั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชำวคำทอลิค
ดังนัน้ ในปี หนึ่งๆ จะมีนกั บุญหลำยล้ำนคนจำกทัวโลกมำแสวงบุ
่
ญ ณ วิหำรแห่งนี้
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
คราคูฟเป็ นอดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ นกรุงวอร์ซอดังปจั จุบนั
และเป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับสองและเก่าแก่ทส่ี ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมายปลายทางทีน่ ยิ ม
ของนักท่องเทีย่ ว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟได้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็ นแห่งแรกของโปแลนด์ ปจั จุบนั คราคูฟเป็ นทีย่ อมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมและเป็ นเมืองชัน้ นาทีม่ แี บบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์ วัฒนธรรมและชีวติ ศิลปะ และยัง
เป็ นหนึ่งเมืองศูนย์กลางสาคัญด้านธุรกิจของโปแลนด์ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากทีส่ ดุ ซึง่ เห็นได้จากอาคาร
ั
บ้านเรือนทีส่ วยงามด้วยสถาปตยกรรมทุ
กยุคทุกสมัยตัง้ แต่โรมาเนก์ โกธิค เรอแนสซองส์ บาร็อค ร็อคโค
โค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว
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กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนขึน้ เขำวาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่ มีกำร
สร้ำงขึน้ ใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริยซ์ กิ มุนที่ 1 หลังจำกพระรำชวังเดิมทีเ่ ป็ นแบบโกธิคได้ถูกไฟ
ไหม้ไปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อกี ครัง้ ในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีกำรสร้ำงใหม่ในแบบบำร็อค และนำ
ท่ำนชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์แมรี่ St.Mary’s Church โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองครำคูฟ
แท่นบูชำทำด้วยไม้แกะสลักและชมอำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีตและถือเป็ นจุดหลักของกำรค้ำสมัยนัน้ จวบจน
ปจั จุบนั อำคำรนี้ยงั คงใช้เป็ นสถำนทีร่ บั รองเชือ้ พระวงศ์และเหล่ำอำคันตุกะของเมือง และให้ท่ำนได้มโี อกำส
เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจำกทีน่ ่ี **เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Quality System Hotel, Krakow หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห่ ก

คราคูฟ-สนามบิ นกรุงวอร์ซอ

เช้า
15.45 น.
23.10 น.

รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นวอร์ซอ
ออกเดิ นทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR-260
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง

วันที เ่ จ็ด

โดฮา-กรุงเทพฯ

02.20 น.
12.40 น.

นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR836
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง**

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

23-29ธ.ค./ 29ธ.ค.-04ม.ค.2566
20-26 ม.ค./ 17-23 ก.พ./ 3-9 มี.ค./ 17-23 มี.ค.2566
SuperB Poland

อัตราค่าเดิ นทาง

ทัวร์โปแลนด์ 7วัน4คืน
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

57,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน)

57,900
55,900
53,900

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) มีเตียง
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (เด็ก1 ท่ำนพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
สำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินแล้ว รำคำทัวร์ทำ่ นละ

8,000
24,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,900 บาท และค่าทิ ปท่านละ 1,300 บาท โดยเรียก
เก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ

อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริ ษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวยส์ เส้นทำง กรุงเทพฯ-วอร์ซอ// วอร์ซอ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2 ท่ำนต่อห้อง)เนื่องจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทำง 3 ท่ำน ท่ำนต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่ำพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสำหรับนักท่องเทีย่ วหรือภำษีเมืองสำหรับกำรเข้ำพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำธรรมเนียมบริกำรมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่ำ, พระรำชวังและหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯอำนวยควำม
สะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว

โดยสำร,ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หำกสนใจซือ้ ประกันสุขภำพหรือ
ประกันภัยกำรเดินทำงแบบอื่นๆ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 02
มิ.ย.2565 หำกมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสำรหรือเพิม่ เติมภำยหลังหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษี
ใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฎและเงื่อนไขของสำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ

















ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (25 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่ำน)
ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 3,900 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,300บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือ
ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือคนต่ำงด้ำว
ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋าหรือของทีร่ ะลึก
สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ าธารณะภายในโรงแรมทีม่ กี ารให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซา่ , ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดก่อนเดินทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดินทำงกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการทา Vaccine Passport
ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/) (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็ นสำคัญ)
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มกำรจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และจะต้องมีอำยุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่ำ 6 เดือน และกรอกฟอร์มรำยละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทำงบริษทั ฯ ได้เอกสำรครบทุกท่ำนที่
เดินทำงแล้ว จะเริม่ ดำเนินกำรลงทะเบียนตำมขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลำยทำงกำหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรำยละเอียดเกีย่ วกับกำรนัดหมำยกำรทำวีซ่ำโดยละเอียด เพื่อทำงเจ้ำหน้ำทีจ่ ะ
ดำเนินกำรนัดหมำยยื่นวีซ่ำพร้อมเอกสำรประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำนัดหมำย
ท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดินทำง 21 วัน เพื่อทีท่ ำงบริษทั จะ
ได้นำไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรเดินทำงของคณะทัวร์
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การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 21 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำ โดยทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ และ
ค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
2.หำกมีกำรยกเลิกไม่น้อยกว่ำ 15 วันก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน 50% ของค่ำทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในกำรเก็
บค่ำใช้จ่ำยตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง อำทิ ค่ำมัดจำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรขอวีซ่ำ
์
และค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นอื่นๆ
3. หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันทีน่ ำเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งกำรออกตั ๋วภำยในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั การฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ
เดินทาง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศโปแลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กอง
ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำรอันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วน
ทีเ่ กิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่
ชัดเจนในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
์
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
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
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตโปแลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วันทาการ
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เดี่ยว
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง
o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
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o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

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

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุมำกกว่ำ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั ร
ด้วยพร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร
เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน,พร้อมระบุวนั ลำหยุด ออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ เป็ นต้น
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวนั ลำหยุด ออกมำไม่เกิน 1
เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ พร้อมใบลำและสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
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- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนา ทุกหน้ า
และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่สุดเท่าที่จะทาได้ หรือไม่เกิ น 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อม
สาเนาหน้ าบัญชีหน้ าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปจั จุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชี ของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น Statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่า
กว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่
มีกำรเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ น
จริง อำทิ ไม่มกี ำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไม่ได้ตดิ ต่อธนำคำรเป็ นระยะเวลำนำนหรือเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทำงเป็ นครอบครัว หำกใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในกำรยืน่ ขอวีซ่ำ ต้องออกหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำ
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝำ่ ยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย รวมถึงกำรขอจดหมำยรับรองทำงกำรเงิน
จำกธนำคำรและระบุรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้อกี ฝำ่ ยหนึ่งดดยระบุช่อื ลงไปในจดหมำยด้วย

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

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมชีแ้ จงระบุควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่ บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝำ่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ
ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
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วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์ .............................
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...............................................
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

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

...........................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ช ดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

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

กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ ผี า่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมือหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
กรณีท่ ที า่ นเคยได้รับวีซา่ ท่านได้จากสถานทูตใด ......................................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณีท่ มี ผี ูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคือ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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