SuperB Poland
โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึง่ เส้นทำงงดงำมและดินแดนทำงประวัตศิ ำสตร์และศำสนำ ประเทศโปแลนด์ นำท่ำน
เดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
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วอร์ซอ

คราคูฟ

เชสโตโชว่า
วร็อตสวัฟ

พอซนาน

นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็ นเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศด้วย ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ ำวิสทูลำ มีอำยุเกือบ
700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีชอื ่ เสียงใน เรือ่ งวัฒนธรรมยุโรปทีมี่ ลกั ษณะผสมผสำนของตะวันออกกับตะวันตก
โดดเด่นในเรือ่ งสถำปั ตยกรรมและประวัตศิ ำสตร์และศำสนำอันยำวนำน
อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ นกรุงวอร์ซอดังปั จจุบนั และเป็ น
หนึง่ ในเมืองทีใหญ่
่ ทสี ่ ดุ เป็ นอันดับ 2 และเก่าแก่ทสี ่ ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมายปลายทางทีน่ ิยมของ
นักท่องเทีย่ ว และได้รบั การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็ น
แห่งแรกของโปแลนด์
หรือเชเนสโตโคว่ำ อีกเมืองหนึง่ ทีต่ งั ้ อยูท่ ำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ เคย
ตกอยู่ใต้การยึดครองของกองกาลังฝ่ ายเยอรมัน
เมืองมีควำมหลำกหลำยและเปี ย่ มล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศำสตร์ในเมืองนี้ เป็ นดังสะพำนเชือ่ ม
ระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน เป็ นแบบเมืองทีท่ นั สมัยของเมืองใหญ่ ทีม่ พี ้ ื นฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ ชีวติ ทีเ่ ต็มด้วยวัฒนธรรมและกำรศึกษำ
หนึง่ ในเมืองทีเ่ ก่ำแก่ทสี ่ ุดของโปแลนด์ มีควำมเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำทีส่ ำคัญของ
ทวีปยุโรปในช่วง คริส ต์ศ ตวรรษที ่ 15-17 เมือ งพอซนั น ถือ ว่ ำ เป็ น ศูน ย์ก ลำงสำคัญ ทำงด้ำ นกำรค้ำ
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และได้ชอื ่ ว่ำเป็ นเมืองทีม่ คี วำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อ
จำกเมืองหลวงอย่ำงวอร์ซอร์

กาหนดการเดินทาง

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.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์
แอร์เวย์ส เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิ กชม http://bit.ly/2NMk5YE
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ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR835
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4
ชัวโมง)
่
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางมาต่อเครือ่ ง กรุณาเช็คเที่ยวบิ น
และเวลาที่แน่ นอนอีกครัง**
้
20.25 น.
23.10 น.

วันทีส่ อง
01.45 น.
05.45 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

โดฮา-วอร์ซอ-คราคูฟ
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR263
เดิ นทางถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง กรุงวอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยัง
เป็ นเมือง ใหญ่ทส่ี ดุ ของประเทศด้วย ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ำวิสทูลำ มีอำยุเกือบ 700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีช่อื เสียงใน
เรื่องวัฒนธรรมยุโรปทีม่ ลี กั ษณะผสมผสำนของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่องสถำปั ตยกรรมและ
ประวัตศิ ำสตร์และศำสนำอันยำวนำน หลังจำกทีโ่ ปแลนด์เปลีย่ นระบบกำรปกครองจำกระบอบสังคมนิยมมำ
เป็ นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชำวโปลมีชวี ติ ควำมเป็ นอยู่พฒ
ั นำในทำงทีด่ ขี น้ึ เป็ นลำดับ แม้วำ่ บ้ำนเมืองจะ
เคยได้รบั ควำมเสียหำยมำกมำยจำกสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 แต่ชำวโปลสำมำรถฟื้ นฟูบำ้ นเมืองจนเป็ นดังเดิม
ได้รบั กำรประกำศให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอร์ซอเป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น
เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษา
มากกว่า 66 แห่ง วอร์ซอเป็ นทีร่ จู้ กั ของนานาชาติจากสนธิสญ
ั ญาวอร์ซอ ซึง่ ตัง้ ชื่อตามกรุงวอร์ซอ นาชม
พระราชวังลาเซียนกี้ Lazienki Palace พระราชวังทีส่ ร้างแบบสไตล์บาร็อค หรือบางครัง้ เรียกว่า วังน้า หรือ
ว่าพระราชวังบนเกาะ ตัง้ อยูใ่ นสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของกรุงวอร์ซอบนเนื้อทีก่ ว่า 76 ไร่ใจ
กลางเมือง พระราชวังได้รบั การตกแต่งอย่างหรูหราด้วยรูปปั น้ ภาพวาดต่างๆ บนผนัง และพืน้ ตกแต่งด้วย
กระเบือ้ งสีฟ้าซึง่ มีความงดงามอย่างยิง่ และชมอนุเสาวรียข์ องเฟเดอริกโชแปง นักดนตรีผมู้ ชี ่อื เสียงระดับ
โลก แล้วนาท่าน ถ่ายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง Royal Castle ปราสาทอันเก่าแก่นบั ย้อนหลังไปใน
ศตวรรษที่ 14 และยังเป็ นทีพ่ านักของท่านประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนด์แต่ถูกทาลายลงในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในช่วงทีก่ องกาลังของนาซีเข้ามายึดครอง ปั จจุบนั ได้ทาการปรับปรุงเป็ นพิพธิ ภัณฑ์
แห่งชาติของกรุงวอร์ซอและทีแ่ ห่งนี้เองยังเคยเป็ นทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
(รัชกาลที่ 5) เมื่อครัง้ เสร็จจากการประพาสกรุงวอร์ซอ ในปี ค.ศ.1897
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.10381596 ก่อนทีจ่ ะเปลีย่ นมาเป็ นกรุงวอร์ซอดังปั จจุบนั และเป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เป็ นอันดับสองและเก่าแก่
ทีส่ ดุ ในโปแลนด์และเป็ นจุดหมายปลายทางทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ ว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟได้รบั การขึน้
ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือเป็ นแห่งแรกของโปแลนด์ ปั จจุบนั
คราคูฟเป็ นทีย่ อมรับในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็ นเมืองชัน้ นาทีม่ แี บบแผนของ
สถาบันการศึกษาโปแลนด์ วัฒนธรรมและชีวติ ศิลปะ และยังเป็ นหนึ่งเมืองศูนย์กลางสาคัญด้านธุรกิจของ
โปแลนด์ มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากทีส่ ดุ ซึง่ เห็นได้จากอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงามด้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุก
สมัยตัง้ แต่โรมาเนก์ โกธิค เรอแนสซองส์ บาร็อค ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันทีส่ าม
เช้า

บ่าย

คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

คราคูฟ-ออสวิซิม-คราคูฟ
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนขึน้ เขำ วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึง่ มีกำรสร้ำงขึน้
ใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริยซ์ กิ มุนที่ 1 หลังจำกพระรำชวังเดิมทีเ่ ป็ นแบบโกธิคได้ถูกไฟไหม้ไปในปี
ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อกี ครัง้ ในช่วงศตวรรษที่ 16 จึงมีกำรสร้ำงใหม่ในแบบบำร็อค ถ่ายรูปกับป้ อม
ปราการบาร์บากัน Krakow Barbacan สร้ำงขึน้ เพื่อป้ องกันรักษำเมือง แนวกำแพงเมืองเดิมเป็ นทีช่ ่นื ชอบ
ของศิลปิ นทีจ่ ะมำแสดงผลงำนและชมประตูเข้ำเมืองฟลอเรนเกท ทีส่ ร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 13 และนำ
ท่ำนชมภายนอกของโบสถ์เซ้นต์แมรี่ โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงของเมืองครำคูฟ แท่นบูชำทำด้วยไม้แกะสลักและ
ชมอำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีตและถือเป็ นจุดหลักของกำรค้ำสมัยนัน้ จวบจนปั จจุบนั อำคำรนี้ยงั คงใช้เป็ นสถำนที่
รับรองเชือ้ พระวงศ์และเหล่ำอำคันตุกะของเมือง และให้ท่ำนได้มโี อกำสเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจำกทีน่ ่ี และนำ
ท่ำนแวะเลือกซือ้ สินค้ำจำก Galeria Krakowska สัมผัสชีวติ ควำมเป็ นอยูห่ รือ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ใน
เมืองครำคูฟ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองออสวิ ซิม Oswiecim (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมควำมงำมและ
เงียบสงบของย่ำนชนบทแห่งโปแลนด์ นำท่ำนเข้ำชม ค่ายกักกันออสวิทซ์ ปั จจุบนั อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
รัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้เริม่ จำกเยอรมันต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและ
ควำมโหดร้ำยของสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ทีช่ ำวนำซีนำเอำนักโทษชำวยิวขึน้ รถไฟสูเ่ มืองเอำท์ชวิตซ์ทใ่ี ช้เป็ น
ค่ำยกักกันและใช้เป็ นทีป่ ระหำรด้วยแก๊สพิษรมควันกว่ำ 1.5 ล้ำนคน นำท่ำนชมกำรแสดงภำพถ่ำยต่ำงๆ
ของค่ำยกักกัน รวมทัง้ ของจริงทีม่ กี ำรเก็บรักษำไว้ภำยในตึกต่ำงๆ ถึง 20 อำคำรและของใช้ของเชลยชำวยิว
ทีถ่ ูกหลอกให้มำอยู่ทน่ี ่ี อำทิ กระเป๋ ำเดินทำง รองเท้ำ แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมทีว่ ่ำกันว่ำมีน้ำหนักรวม
กว่ำ 7 ตันและชมห้องอำบน้ำ ห้องทีพ่ วกนำซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ พร้อมชม
ภำพยนตร์สนั ้ ทีถ่ ่ำยทำโดยทหำรรัสเซียเมื่อครัง้ เข้ำยึดค่ำยนี้คนื จำกเยอรมัน ว่ำกันว่ำ ณ สถำนทีน่ ้มี ผี เู้ สียชีวติ
กว่ำ1.5 ล้ำนคนโดยเกือบทัง้ หมดเป็ นชำวยิว สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับเมืองคราคูฟ (ใช้เวลำ
เดินทงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
คราคูฟ-เหมืองเกลือวิ ลลิ กซ์กา-เชสโตโชว่า
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิ ลลิ กซ์กา Wieliczka Royal Salt Mine เหมืองแห่งนี้ถูกค้นพบใยช่วง
ศตวรรษที่ 13 มีเรื่องเล่าเป็ นตานานว่า เหมืองเกลือนี้เป็ นสินสอดของเจ้าหญิงฮังกาเรียน ชื่อ Kinga ทีม่ าเข้า
พิธสี มรสกับ Boleslaw the Shy เมื่อ 700 ปี ก่อน เหมืองเกลือแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นเหมืองเก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป
คนงานเหมืองได้แกะสลักฝาเกลือทีต่ ดิ ผนังในเหมืองเป็ นภาพต่างๆ กันมีทงั ้ อนุเสาวรียแ์ ละแท่นบูชา ภาพ
แกะสลักเหล่ำนี้อำยุเก่ำแก่นบั ร้อยๆปี ควำมงำมของภำพแกะสลักทีเ่ หมืองเกลือนี้มคี ุณค่ำทัง้ ทำงด้ำนศิลปะ
และประวัตศิ ำสตร์เป็ นอย่ำงมำก องค์กำรยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรม นำท่ำน
พิสจู น์ควำมอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดนิ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก และมีเกลือโดยธรรมชำติมำนำนกว่ำ 20 ล้ำนปี ท่ี
แล้ว มีกำรขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็ นชัน้ ใต้ดนิ ต่ำงๆ ถึง 9 ชัน้ ท่ำนจะได้ทง่ึ กับอีกหนึ่งควำม
อัศจรรย์ภำยในเหมืองเกลือทีม่ ที งั ้ ห้องโถง โบสถ์เซ้นต์กงิ ก้ำ เป็ นห้องขนำดใหญ่ มีกำรประดับตกแต่งด้วยแช
นเดอเลียทีท่ ำจำกเกลือ สองข้ำงสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือตำมแบบผลงำนของศิลปิ นดัง ลีโอนำโด ดำวินชี
ท่ำนจะได้สมั ผัสกับปติมำกรรมแกะสลักโดยรอบห้องโถงขนำดใหญ่อย่ำงวิจติ รตระกำรตำ สมควรแก่เวลำ
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า อีกเมืองหนึ่งทีต่ งั ้ อยูท่ ำงตอนใต้
ของประเทศโปแลนด์บนฝั ง่ แม่น้ำวำร์ตำ เป็ นชุมทางรถไฟ มีอุตสาหกรรมสิง่ ทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก
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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 2
ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนถ่ำยรูปจำกภำยนอกวิหำรและเข้ำชม วิ หารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เป็ นวิหำรที่
ประดิษฐำนรูปนักบุญมาดอนน่ าสีดา หรือ Black Madonna ซึง่ คนทัวโลกที
่
น่ บั ถือศำสนำคริสต์รจู้ กั กัน
เป็ นอย่ำงดีดว้ ยปำฏิหำริยท์ เ่ี ล่ำต่อกันมำ ตัวโบสถ์สร้ำงในช่วงศตวรรษที่ 14 โดยกำรบริจำคทีด่ นิ จำกท่ำน
ดุ๊กแห่งโอปอล พร้อมทัง้ ได้มอบรูปทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไปว่
่ ำ Black Madonna ซึง่ ในขณะทีม่ อบให้ ภำพนี้กม็ ี
อำยุหลำยร้อยปี แล้วเช่นกัน จำกกำรพิสจู น์ทำงวิทยำศำสตร์ พบว่ำเป็ นรูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหำร
ได้รบั กำรต่อเติมหลำยครัง้ ในหลำยศตวรรษต่อมำ วิหำรจัสนำโกรำ ไม่ใช่เป็ นเฉพำะสถำนทีส่ ำคัญทำงศำสนำ
ทีส่ ดุ ของชำวโปลแต่ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของกำรต่อสูเ้ พื่อเอกรำชอีกด้วย ทีน่ ่ยี งั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชำวคำทอ
ลิค ดังนัน้ ในปี หนึ่งๆ จะมีนกั บุญหลำยล้ำนคนจำกทัวโลกมำแสวงบุ
่
ญ ณ วิหำรแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
เชสโตโชว่า-วร็อตสวัฟ
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw เมืองมีควำมหลำกหลำยและเปี่ ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของ
ประวัติศำสตร์ในเมืองนี้ เป็ นดังสะพำนเชื่อมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน เป็ นแบบ
เมืองที่ทนั สมัยของเมืองใหญ่ ทีม่ พี น้ื ฐำนทำงประวัติศำสตร์ ชีวติ ทีเ่ ต็มด้วยวัฒนธรรมและกำรศึกษำ (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนผ่ำนชมอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นซิลเิ ซีย ทีเ่ คยถูกครอบครองโดยรำชวงศ์ต่ำงๆ ก่อนถูกควบรวมกับ
โปแลนด์ในปี ค.ศ.1945 ต่อมำชำวโปลจำกฝั ง่ ตะวันออกหลังไหลเข้
่
ำมำอยู่ทว่ี รอท-ซวัฟเป็ นจ่ำนวนมำก และ
ได้นำวัฒนธรรมหลำยอย่ำงมำเผยแพร่ ในปี ค.ศ. 1980 ช่วงเศรษฐกิจตกต่่ำแรงงำนได้ไปรวมกันสไตรค์ท่ี
เมืองกดำนคซ์ นำโดย เลค วำเวนซำ ต่อมำวร็อตสวัฟถูกตัง้ เป็ นเมืองศูนย์กลำงกำรต่อต้ำนพรรคคอมมิวนิสต์
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปกับออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow Tumski หรือเกำะมหำวิหำร เป็ นฉำกหลัง สร้ำงโดยบิชอ็ ป
คนแรกแคว้นซิลเิ ซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้ำงก่อนกำรสร้ำงพระรำชวัง จึงได้กลำยเป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำ
จนถึงปั จจุบนั นำท่ำนชมควำมงำมของเมืองเก่ำที่เรียกได้ว่ำ Colorful city เมืองทีม่ อี ำคำรหลำกสีสนั
โดดเด่นสวยงำม เป็ นเมืองเรียกได้ว่ำมีชวี ติ ชีวำแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รบั กำรจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน
8 เมืองทีม่ สี สี นั มำกที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นำท่ำนถ่ำยรูปกับอำคำรหลำกสีสนั ใน
จัตุรสั เมืองเก่ำ, ศำลำว่ำกำร (City Hall) และโบสถ์ประจำเมือง ผ่ำนชมมหาวิ ทยาลัยวร็อตสวัฟ
(University of Wroclaw) มหำวิทยำลัยเก่ำแก่ทม่ี ีช่อื เสียงประจำเมือง ซึง่ บุคคลำกรชัน้ นำของโลก ที่
ได้รบั รำงวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ท่ผี ่ำนมำได้เคยศึกษำอยู่ท่นี ่ี ในยุคศตวรรษที่ 18
มหำวิทยำลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็ นสถำนพยำบำล, โกดัง, และทีค่ ุมขังเชลย ในช่วงสมัยยุคสงครำมกับ
รัสเซีย พร้อมให้ท่ำนเลือกซื้อสินค้ำจำกย่ำนเมืองเก่ำแห่งนี้ และเพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นชม
เมือง อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานัดหมายนำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
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วร็อตสวัฟ-พอซนาน-วอร์ซอ
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
เป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่ำแก่
ที่สุดของโปแลนด์ มีควำมเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐำนะเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสือ่ มโทรมลงเนื่องจำกสงครำมเกรตนอร์เทิรน์ (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็ น
ของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็ นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดชั ชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จำกนัน้
เปลีย่ นเป็ นของปรัสเซียและกลับมำเป็ นของโปแลนด์อกี ครัง้ ในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำวอร์ตำ
เมืองพอซนันถือว่ำเป็ นศูนย์กลำงสำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และได้ช่อื ว่ำเป็ นเมืองที่มี
ควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจำกเมืองหลวงอย่ำงวอร์ซอร์ นอกจำกนี้ยงั ถูกใช้
เป็ นหนึ่งในเมืองทีใ่ ช้จดั กำรแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริม่ จำก จัตุรสั ใจกลำงเมืองเก่ำ (Old Town Square) จตุรสั เมืองเก่ำทีด่ ี
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่ำสถำนทีส่ ำคัญๆทำงประวัตศิ ำสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่ำจะ
เป็ นกลุ่มอำคำรหลำกสีสนั จำกศตวรรษที่ 16 ปรำสำท ป้ อมปรำกำร และ ศำลำกลำงจังหวัด ซึง่ อยู่ในบริเวณ
ศูนย์กลำงของเมืองเก่ำ ถูกสร้ำงขึน้ ในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งำนมำจนถึงปี 1939 ปั จจุบนั
กลำยเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ ำสตร์ประจำเมืองทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมำเยือนอย่ำงไม่ขำดสำย นำท่ำนแวะถ่ำยรูป
กับ แกรนด์เธียเตอร์ โรงละครโอเปร่ำทีไ่ ด้รบั กำรออกแบบสไตล์นีโอคลำสสิคโดยสถำปนิกชำวเยอรมัน ชื่อ
MAX LITTMANN ถูกเปิ ดใช้งำนครัง้ แรกในปี 1910 นำท่ำนถ่ำยรูปกับ ปรำสำทอิมพีเรียล อีกหนึ่งปรำสำทที่
มีช่อื เสียงของเมืองพอซนำน โดยปรำสำทถูกสร้ำงขึน้ ในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมำเนสก์ ปั จจุบนั ปรำสำทถูก
ใช้เป็ นห้องฉำยภำพยนตร์ หอศิลป์ สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงวอร์ซอ (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 4.30 ชัวโมง)
่
นครหลวงของโปแลนด์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดำว หรือระดับเทียบเท่ำ
วอร์ซอ
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนถ่ำยรูปภำยนอกนำท่ำนเข้ำชม พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา เนาสกี้ Wilanow Palace เป็ นพระราชวัง
ทีต่ งั ้ อยูใ่ นอาเภอวิลาเนา ในกรุงวอร์ซอ ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค และพระราชวังแห่งนี้
รอดพ้นจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มาได้และได้ทาหน้าทีเ่ ตือนความทรงจาของวัฒนธรรมให้กบั ชาวโปแลนด์
และยังเป็ นอนุสาวรียท์ ส่ี าคัญทีส่ ดุ ของโปแลนด์ ทีน่ ่เี ป็ นทัง้ พระราชวังและพิพธิ ภัณฑ์ทก่ี ่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.
1805 เป็ นทีเ่ ก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ นำท่ำนชมกรุงวอร์ซอ
นอกจำกเป็ นเมืองหลวงของประเทศแล้ว ยังเป็ นสัญลักษณ์ทำงศำสนำคริสต์ทส่ี ำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
ชมย่ำนจัตุรสั เมืองเก่ำ ซึง่ ถือว่ำเป็ นจัตุรสั ทีง่ ดงำมทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีอำยุยอ้ นไปในศตวรรษที่ 14
อำคำรส่วนใหญ่เกิดจำกกำรสร้ำงอำคำรของพ่อค้ำทีร่ ่ำรวยในช่วงศตวรรษที่ 17 ทำให้ ด้ำนหน้ำของอำคำร
ถูกตกแต่งอย่ำงวิจติ รและตกแต่งตำมควำมชอบของเจ้ำของมีทงั ้ แบบโกธิค เรอแนส ซองส์ บำร็อคและ
แบบนีโอคลำสสิค จากนัน้ นาท่านชมเมืองวอร์ซอ ผ่านชมถนนทีส่ วยงามทีส่ วยงามทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในกรุง
วอร์ซอ Nowy Swiat Street และถนนสายประวัตศิ าสตร์ Krakowskie Przedmiescic Street สายเดียวกับ
เส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน สองข้างทางประกอบไปด้วยโบสถ์เซ้นต์แอนนา มหาวิทยาลัยวอร์ซอ
มหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ กรุงวอร์ซอ และนอกจากนี้ยงั เป็ นทีต่ งั ้ ของพระราชวังต่างๆ นาชมโบสถ์ เซ้นต์
จอห์น คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ โบสถ์น้ีเป็ น 1 ใน 3 ของมหาวิหารในกรุงวอร์ซอ ที่
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ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ทางด้านวัฒนธรรม นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำซึง่ เต็ม
ไปด้วยสถำนทีส่ ำคัญทำงประวัตศิ ำสตร์ของโปแลนด์ ชมย่ำนชุมชนชำวเมืองเก่ำซึง่ ประกอบไปด้วยปรำสำท
แบบโกธิคและอนุเสาวรียข์ องกษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ ย่านประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ของเมืองและมีความโดดเด่น
มากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ชมจัตุรสั ปราสาท Castle Square ซึง่ ล้อมรอบด้วยอาคารประสาท
ต่างๆ รูปร่างของอาคารต่างๆ ทีเ่ ราเห็นกันในปั จจุบนั เกิดขึน้ หลังจากทุบกาแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรง
กลางเป็ นอนุเสาวรียก์ ษัตริยซ์ กิ ซิ มันด์ท่ี 3 ทีท่ รงย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสูก่ รุงวอร์ซอ ถ่ำยรูปกับ ป้ อม
ปรำกำรวอร์ซอ ด่ำนปรำกำรรูปครึง่ วงกลมหรือป้ อมปรำกำรแห่งประวัตศิ ำสตร์ทค่ี รัง้ หนึ่งเคยล้อมรอบกรุง
วอร์ซอเอำไว้ โดยตัวป้ อมนี้ตงั ้ ตระหง่ำนอยู่ระหว่ำงย่ำนเมืองเก่ำและเมืองใหม่ และเดินเล่นชมอำคำร โบสถ์
โฮลีค่ รอส และโบสถ์คำร์มไิ ลท์ และให้ท่ำนเดินเล่นชมย่ำนตลำดเก่ำ ย่ำนท่องเทีย่ วทีม่ คี วำมสำคัญทำง
ประวัตศิ ำสตร์และมีควำมเก่ำแก่ทส่ี ุด โดยอำคำรส่วนใหญ่ถูกสร้ำงขึน้ ในช่วงศตวรรษที่ 13 ทีย่ ่ำนตลำดเก่ำนี้
จะมีจตั ุรสั ทีม่ รี ปู ปั น้ นำงเงือกถือโล่หก์ บั ดำบ ซึง่ ตำมตำนำนกล่ำวว่ำเดิมมีนำงเงือก 2 ตัว เป็ นพีน่ ้องกันว่ำย
น้ำเล่น ตัวหนึ่งว่ำยไปทีเ่ ดนมำร์กส่วนอีกตัวว่ำยมำทีโ่ ปแลนด์แล้วโดนชำวประมงจับได้ และถูกนำมำแสดง
โชว์จนมีชำยคนหนึ่งมำช่วยไว้ นำงเงือกต้องกำรตอบแทนบุญคุณจึงสัญญำว่ำจะออกมำช่วยปกป้ องเมืองให้
ปลอดภัย รูปปั น้ นำงเงือกนี้จงึ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอด้วย ให้ท่ำนเดินเล่นและเลือกซือ้ สินค้ำ
ต่ำงๆ จำกย่ำนนี้ (เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเก่าหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพืน้ เมือง
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
14.00 น.
สมควรแก่เวลานาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นกรุงวอร์ซอ
18.05 น.
ออกเดิ นทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR260
** ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. เวลากลับจะเป็ น 15.50 น. (เวลาท้องถิ่ นในโปแลนด์)**
วันทีห่ ก
โดฮา-กรุงเทพฯ
00.40 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
01.55 น.
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR980
12.55 น.
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
** ช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบิ นหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย ท่านที่เดิ นทางมาต่อเครือ่ ง กรุณาเช็คเที่ยวบิ น
และเวลาที่แน่ 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

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

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

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่านละ

13-20 ต.ค. / 20-27 ต.ค. /
27 ต.ค.-3 พ.ย.61

3-10 พ.ย.61

1-8 ธ.ค.61

43,700

42,100

44,700

6,900

5,900

5,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 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
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินกำต้ำร์แอร์เวย์ส เส้นทำง กรุงเทพฯ-โดฮำ-วอร์ซอ-โดฮำ-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครองเพียง 500,000 บำท ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ
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 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 19

เม.ย.2561

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและบริกำรด้ำนเอกสำรนัดหมำยและงำนวีซ่ำ ท่ำนละ 2,900 บำท (ซึง่ จะจัดเก็บพร้อมค่ำ
ทัวร์ก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ,ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท (ซึง่ จะ
จัดเก็บพร้อมค่ำทัวร์ก่อนออกเดินทำง)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำรบริกำรยก
กระเป่ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, กำรปรับค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือกำรปรับค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์

SuperB Poland8D5N/QR, Oct-Dec2018

9

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 60 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ 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 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 ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ 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, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ 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
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 ให้แก่ท่ ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

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
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2.
3.
4.

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

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 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 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวก หรืออื่นๆ ทีบ่ ดบังหน้ำตำ,
ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อำยส์ **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- 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
ด้วยและกรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
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o สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
o สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
o สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

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,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , 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 6 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
- 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
- ใช้สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้ำของบัญชี ของธนำคำรใดๆ ถ่ำยสำเนำ ทุกหน้ำ และปรับสมุด
อัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะทำได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำ
แรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
- หำกมีกำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำสำเนำหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชีของเล่มเก่ำทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝำกเป็ นปั จจุบนั
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่ำสุด ไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ำร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทำหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภำษำอังกฤษ ตำมควำมเป็ นจริง 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 ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำจะต้องทำจดหมำยรับรองกำรเงิน
พร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย รวมถึงกำรขอจดหมำยรับรองทำงกำรเงิน
จำกธนำคำรและระบุรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้อกี ฝ่ ำยหนึ่งดดยระบุช่อื 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
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- 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 และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
*** 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 หรือชำระโดยตรงกับ ทำงบริษทั 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
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
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).........................................
.................................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์

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

อีเมลล์ (ถ้ามีกรุณาใส่รายละเอียด)............................................. โทรศัพท์มือถือ ........................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์
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
ตัง้ แต่วนั ที่
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่
ไม่เคย

รวม

วัน

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
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เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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