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 บริษัทฯ น ำท่ำนสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทำงงดงำมและดินแดนทำงประวัติศำสตร์และศำสนำ ณ ประเทศ
โปแลนด์  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองต่ำงๆ ท่ีงดงำมดังนี้ 

 
วอร์ซอ  นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศด้วย ต้ังอยู่ริมแม่น ้ำวิสทูลำ มี

อำยุเกือบ 700 ปี มีควำมเก่ำแก่และมีช่ือเสียงใน เรื่องวัฒนธรรมยุโรปท่ีมีลักษณะผสมผสำนของ
ตะวันออกกับตะวนัตก โดดเด่นในเรื่องสถำปัตยกรรมและประวัติศำสตร์และศำสนำอันยำวนำน 

พอซนัน   หนึง่ในเมอืงท่ีเกำ่แกท่ี่สุดของโปแลนด์ มคีวำมเจรญิรุง่เรอืงสูงสุดในฐำนะเปน็ศูนยก์ลำงกำรค้ำท่ี
ส ำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 ถือว่ำเป็นศูนย์กลำงส ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ และได้ช่ือว่ำเป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ต่อจำกเมือง
หลวงอย่ำงวอร์ซอร์  

วร็อตสวัฟ เมืองมีควำมหลำกหลำยและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศำสตร์ในเมืองนี้ เป็นดังสะพำน
เช่ือมระหว่ำงคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้ำด้วยกัน เป็นแบบเมืองท่ีทันสมัยของเมืองใหญ่ ท่ีมี
พื้นฐำนทำงประวัติศำสตร์ ชีวิตท่ีเต็มด้วยวัฒนธรรมและกำรศึกษำ 

ออสวิซิม   สถำนท่ีต้ังของค่ำยกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภำยใต้กำรดูแลของรัฐบำลโปแลนด์ ค่ำยแห่งนี้เริ่มจำก
เยอรมัน ต้องกำรเข้ำยึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงกำรทำรุณกรรมและควำมโหดร้ำยของ
สงครำมโลกครั้งท่ี 2  

เชสโตโคว่า  หรือเชเนสโตโคว่ำ อีกเมืองหนึ่งท่ีต้ังอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ เมืองส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
เคยตกอยู่ใต้กำรยึดครองของกองก ำลังฝ่ำยเยอรมัน  

คราคูฟ อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนท่ีจะเปล่ียนมำเป็นกรุงวอร์ซอดังปัจจุบัน 
และเป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 และเก่ำแก่ท่ีสุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ของนักท่องเท่ียว และได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรม
แห่งแรกของโปแลนด์ 

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

 วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar 
Airways เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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**กรณีทีบ่างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ
เดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีส์
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง** 

 
 

วันที่สอง โดฮา-วอร์ซอ (โปแลนด์)-จัตุรัสเมืองเก่า-โบสถ์เซ้นต์จอห์น 

02.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR-839 
05.35 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศ

ไทย 4  ชั่วโมง)  
08.15 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR-259 
12.05 น.  เดินทางถึงกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว  น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอร์ซอ Warsaw นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยัง
เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ต้ังอยู่ริมแม่น ้าวิสทูลามีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปท่ีมีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดดเด่นในเรื่อง
สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์และศาสนาอันยาวนาน แม้ว่าบ้านเมืองจะเคยได้รับความเสียหาย
มากมายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ชาวโปลสามารถฟื้นฟูบ้านเมืองจนเป็นดังเดิม ได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 วอร์ซอเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, 
รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา มีสถาบันการศึกษา
มากกว่า 66 แห่ง วอร์ซอเป็นท่ีรู้จักของนานาชาติจากสนธิสัญญาวอร์ซอ ซึ่งต้ังช่ือตามกรุงวอรซ์อ น า
ท่านผ่านชมสวนสาธารณะลาเซียนสกี้,อนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง Chopin's Monument คีตกวีผู้มี
ช่ือเสียงระดับโลก จากนั้นน าท่านเข้าชมวิหารเซนต์จอห์น St. John's Cathedral โบสถ์สไตล์
โรมันคาทอลิกท่ีต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่าและเป็นหนึ่งในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอ โดยวิหารถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิคและน าท่านชมย่านเมืองเก่า Warsaw Old 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD
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Town Square ซึ่งเต็มไปด้วยสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย
ปราสาทแบบโกธิคและอนุเสาวรีย์ของกษัตริย์ซิกิซมันด์ ย่านประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและ
มีความโดดเด่นมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ ชมย่านจัตุรัสปราสาท Castle Square ซึ่ง
ล้อมรอบด้วยอาคารประสาทต่างๆ  รูปร่างของอาคารต่างๆ ท่ีเราเห็นกันในปัจจุบันเกิดข้ึนหลังจาก
ทุบก าแพงเมืองในศตวรรษท่ี 19 ตรงกลางเป็นอนุสาวรีย์กษัตริย์ซิกิซมันด์ท่ี 3 ท่ีทรงย้ายเมืองหลวง
จากคราคูฟมาสู่กรุงวอร์ซอ และให้ท่านเดินเล่นชมย่านตลาดเก่า ซึ่งท่ีย่านตลาดเก่านี้จะมีจัตุรัสท่ีมีรูป
ปั้นนางเงือกถือโล่ห์กับดาบ ซึ่งตามต านานกล่าวว่าเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เป็นพี่น้องกันว่ายน ้าเล่น ตัว
หนึ่งว่ายไปท่ีเดนมาร์กส่วนอีกตัวว่ายมาท่ีโปแลนด์แล้วโดนชาวประมงจับได้ และถูกน ามาแสดงโชว์
จนมีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมือง
ให้ปลอดภัย รูปป้ันนางเงือกนี้จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงวอรซ์อด้วย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Campanile Warsaw Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

 
วันที่สาม  วอร์ซอ-พอซนัน-วร็อตสวัฟ 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม   
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน Poznan (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) หนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญของทวีปยุโรป
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 แต่เส่ือมโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์เทิร์นในช่วงปคี.ศ. 1700-
1721 และได้ตกเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ.1793 เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง
ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปล่ียนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมตัวเมืองพอซนัน ท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าวอร์ตาเมืองท่ีถือว่าเป็นศูนย์กลางส าคัญทางด้านการค้า 

อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโปแลนด์

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอ นอกจากนี้ยงัถูกใช้เป็นหนึ่งในเมืองท่ีใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 
2012 ด้วย ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า Old Town Square จัตุรัสเมอืงเก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป 
เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานท่ีส าคัญๆทางประวัติศาสตร์ของเมืองพอซนนั ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคาร
หลากสีสันจากศตวรรษท่ี16 ท้ังโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โบสถ์เซ้นต์พอล ปราสาทและป้อมปราการรวมทั้ง
ศาลาว่าการประจ าเมือง ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ในแบบ
โกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจ าเมืองท่ีมี
นักท่องเท่ียวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย   

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองวร็อตสวัฟ Wroclaw (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีความ
หลากหลายและเปี่ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์เป็นดังสะพานเช่ือมระหว่างคนในแต่ละ
รุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกันมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตท่ีเต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา 
น าท่านผ่านชมเมืองวร็อตสวัฟโดยเริ่มจากแวะถ่ายรูปกับออสตรอฟ ทูมสกี Ostrow Tumski หรือ
เกาะมหาวิหารเป็นฉากหลัง สร้างโดยบิช็อปคนแรกแคว้นซิลิเซีย ในสไตล์กอธิค โดยสร้างก่อนการ
สร้างพระราชวัง จึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นน าท่านชมความงามของ
เมืองเก่า Wroclaw Old Town หรือท่ีเรียกได้ว่า Colorful City เมืองท่ีมีอาคารหลากสีสัน โดด
เด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 
ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก น าท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่า
การหรือซิต้ีฮอลล์ และโบสถ์ประจ าเมือง พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านเมืองเก่าแห่งนี้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Novotel Wroclaw Centrum Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 

 
 

วันที่สี่   วร็อตสวัฟ-ออซวิซิม-คาโตวิเซ่-เชสโตโคว่า 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมืองออสวิซิม Oswiecim (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ผ่านชมความงาม
และเงียบสงบของย่านชนบทแห่งโปแลนด์สู่สถานท่ีต้ังของค่ายกักกันออสวิทซ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่ายแห่งนี้เริ่มจากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการ
ทารุณกรรมและความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเข้าชมค่ายกักกันออสวิทซ์ Auschwitz ปัจจุบนัอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลโปแลนด์ ค่าย

แห่งนี้เริ่มจากเยอรมันต้องการเข้ายึดโปแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดร้ายของ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีชาวนาซีน าเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู่เมืองเอาท์ชวิตซ์ที่ใช้เป็นค่ายกักกันและ
ใช้เป็นท่ีประหารด้วยแก๊สพิษรมควันกว่า 1.5 ล้านคน  น าท่านชมการแสดงภาพถ่ายต่างๆ ของค่าย
กักกัน รวมทั้งของจรงิท่ีมีการเก็บรักษาไว้ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคารและของใช้ของเชลยชาวยิวที่
ถูกหลอกให้มาอยู่ท่ีนี่ อาทิ กระเป๋าเดินทาง  รองเท้า  แปรงสีฟัน  หวี และเส้นผมท่ีว่ากันว่ามีน ้าหนัก
รวมกว่า 7 ตันและชมห้องอาบน ้า ห้องท่ีพวกนาซใีช้ส าหรับก าจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อม
ชมภาพยนตร์ส้ันท่ีถ่ายท าโดยทหารรัสเซียเมื่อครั้งเข้ายึดค่ายนี้คืนจากเยอรมัน ว่ากันว่า ณ สถานท่ีนี้มี
ผู้เสียชีวิตกว่า1.5 ล้านคนโดยเกือบท้ังหมดเป็นชาวยิว  จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองคาโตวิเซ่ 
Katowice (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45นาที) เมืองท่ีในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนักอย่าง
เหล็กและเหมืองถ่านหินของโปแลนด์  

 น าท่านผ่านชมอนุสาวรีย์ชาวซิลีเซีย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเข้าร่วมการสู้รบของ
เยอรมันและชมย่านเมืองเก่าคาโตวิเซ่มาร์เก็ตสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองท่ีใช้เป็นสถานท่ีจัดงาน
และอีเว้นต์ต่างๆ 

 จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเชสโตโชว่า Czestochowa หรือเชเนสโตโคว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง)  อีกเมืองหนึง่ท่ีต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์บนฝ่ังแม่น ้าวาร์ตา เป็นชุมทางรถไฟ มี
อุตสาหกรรมส่ิงทอ กระดาษ เหล็กกล้า เหล็ก ผลิตภัณฑ์อาหาร เมืองนี้มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง 
นอกจากนั้นยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่ีมั่งค่ังในศตวรรษท่ี 10 ใน
สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 เคยตกอยู่ใต้การยึดครองของกองก าลังฝ่ายเยอรมัน และยังเป็นเมือง
ศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่ส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Mercure Czestochowa Centrum หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่ห้า  เชสโตโคว่า-คราคูฟ 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองเชสโตโคว่า เริ่มจากแวะถ่ายรูปภายนอกวิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church 

เป็นวิหารท่ีประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนน่าสีด า หรือ Black Madonna ซึ่งคนท่ัวโลกท่ีนบัถือ
ศาสนาคริสต์รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ท่ีเล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างในช่วงศตวรรษท่ี 14 โดย
การบริจาคท่ีดินจากท่านดุ๊กแห่งโอปอล พร้อมท้ังได้มอบรูปท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปว่า Black Madonna 
ซึ่งในขณะท่ีมอบให้ ภาพนี้ก็มีอายุหลายร้อยปีแล้วเช่นกัน จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าเป็น
รูปในยุคไบเซนไทม์ และตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจัสนาโกรา 
ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานท่ีส าคัญทางศาสนาท่ีสุดของชาวโปลแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอก
ราชอีกด้วย ท่ีนี่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิค ดังนั้นในปีหนึ่งๆ จะมีนักบุญหลายล้านคนจาก
ท่ัวโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี้   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 คราคูฟเป็นอดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในช่วง ค.ศ.1038-1596 ก่อนท่ีจะเปล่ียนมาเป็นกรุงวอร์ซอดัง

ปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองและเก่าแก่ท่ีสุดในโปแลนด์และเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว และในปี ค.ศ.1978 คราคูฟได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนส
โก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ถือเป็นแห่งแรกของโปแลนด์ ปัจจุบันคราคูฟเป็นที่ยอมรับ
ในฐานะเมอืงศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองช้ันน าท่ีมีแบบแผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด์ 
วัฒนธรรมและชีวิตศิลปะ และยังเป็นหนึ่งเมืองศูนย์กลางส าคัญด้านธุรกิจของโปแลนด์ มีอารยธรรม
รุ่งเรืองมากท่ีสุดซึ่งเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนท่ีสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยต้ังแต่โร
มาเนก์  โกธิค  เรอแนสซองส์  บาร็อค  ร็อคโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและอาร์ตนูโว  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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บ่าย น าท่านขึ้นเขาวาเวล Wawel ชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle ซึ่ง
มีการสร้างขึ้นใหม่ในแบบเรอแนสซองส์ โดยกษัตริย์ซิกมุนท่ี 1 หลังจากพระราชวังเดิมท่ีเป็นแบบโกธิค
ได้ถูกไฟไหมไ้ปในปี ค.ศ.1499 และถูกไฟไหม้อกีครั้งในช่วงศตวรรษท่ี 16 จึงมีการสร้างใหม่ในแบบ
บาร็อค และน าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์แมร่ี St.Mary’s Church โบสถ์ท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองคราคูฟ แท่นบูชาท าด้วยไม้แกะสลักและชมอาคารการค้าผ้าในอดีตและถือเป็นจุด
หลักของการค้าสมัยนั้น จวบจนปัจจุบันอาคารนี้ยังคงใช้เป็นสถานท่ีรับรองเช้ือพระวงศ์และเหล่า
อาคันตุกะของเมือง และให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อของท่ีระลึกจากท่ีนี่ **เพื่อความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย**  

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Quality System Hotel, Krakow หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  คราคูฟ-สนามบินกรุงวอร์ซอ 

เช้า รับประทานอาหารท่ีโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอ 
15.45 น.  ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-260 
23.10 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง 
 

วันทีเ่จ็ด โดฮา-กรุงเทพฯ 

02.20 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่ QR836 
12.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละก าหนดการ

เดินทางอีกคร้ังก่อนท าการจองต๋ัวโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีร่ีส์
และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง** 

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษัทฯ ขออนุญาตท าการเปลี่ยนแปลงสถานที่อืน่ๆ 
ทดแทนให้ ทั้งนี้เพือ่ประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อัตราค่าเดินทาง  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 
ทัวร์โปแลนด์ 7วัน4คืน  

อัตราค่าเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 57,900 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  57,900 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 55,900 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 53,900 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 8,000 

ส าหรับท่านท่ีมีต๋ัวโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 24,900 

 
**ราคานี้รวมรายการทัวร์ต๋ัวเคร่ืองบิน** 
**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,900 บาท และค่าทิปท่านละ 1,300 บาท  โดยเรียกเก็บและช าระพร้อม

ค่าทัวร์งวดสุดท้าย** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต ่ากว่า 20 ท่าน ตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขของบริษัทฯและจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที เนื่องจากเปน็ต๋ัวโปรโมชั่น 
จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ต๋ัวได้  

 กรณีท่านที่มีต๋ัวของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ต๋ัวโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริษัททัวร์  กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดง
ตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียด
โดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการ
นัดหมาย ** 
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อัตรานี้รวมบริการ 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวยส์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-วอร์ซอ// วอร์ซอ-กรงุเทพฯ ช้ัน
ประหยัด 

 ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple 
Room) กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเด่ียวเพิ่ม  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 

 ค่าภาษีส าหรับนักท่องเท่ียวหรือภาษีเมืองส าหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
อ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับซึ่งเด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ
เกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิด
จากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าต๋ัวโดยสาร,ค่าท่ีพัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ท้ังนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) 
หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีทัวร์ 

 ค่าภาษีน ้ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ 
ณ วันท่ี 02มิ.ย.2565 หากมีเปล่ียนแปลงต๋ัวโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปล่ียนแปลงอัตราการ
ผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กิโลกรัม/จ ากัด 1 ใบ/ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด 
ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท โดยช าระพร้อมค่าทัวร์
ส่วนท่ีเหลือ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ท่ีเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,300บาท โดยช าระพร้อม
ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
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 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือ
หากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องช าระค่าทิปตามท่ีโรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 

 ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของท่ีระลึก 
 สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นท่ีสาธารณะภายในโรงแรมท่ีมีการให้บริการฟรี

หรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก

รีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุ
หรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการท่ีเกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อน
เดินทางกลับประเทศไทยหรืออื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ใน
ระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเดินทาง https://tp.consular.go.th/)  (ท้ังนี้
อำจมีกำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขข้ึนอยู่กับสถำนกำรณ์โดยดูจำกประกำศจำกทำงรัฐบำลเป็นส ำคัญ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) 
 
ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกับทัวร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ท่ียังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ 
เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทาง
บริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านท่ีเดินทางแล้ว จะเริ่มด าเนินการลงทะเบียนตาม
ขั้นตอนท่ีประเทศปลายทางก าหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการท าวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าท่ี
จะด าเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท านัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วนั เพื่อท่ีทาง
บริษัทจะ 

ได้น าไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 
 
การช าระเงิน 

https://tp.consular.go.th/
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ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันท่ีน า
เท่ียว 

การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียม
และค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ 
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันท่ีน าเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
4. กรณีท่ีต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ กรณีท่ีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีทัวร์ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้น 

 
หมายเหตุ  

1. ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนท่ีประเทศโปแลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
รวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 

2. รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมท่ีพักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทาง
เป็นส าคัญ 

3. กรณีท่ีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททัวร์ติดต่อว่า
สามารถคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ 
ท่ีมีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก าหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของ
ห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วย
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เหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวน
ท้ังหมดหรือบางส่วน 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจาก

สายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณี
เท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

9. ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่า
กว่ามาตรฐานได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนท่ีเกิน 

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมี
ข้อก าหนดท่ีชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ท้ังนี้เนื่องจากสุขภาพของ
คนส่วนรวม 

11. กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

12. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดท้ังปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันท่ีสถานท่ีเข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน ์
โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้า
ชมสถานท่ีดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาท่ีได้รับจากทาง บริษัท supplier 
ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้า
ชมสถานท่ีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee 
ไปแล้ว  

13. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเส
ธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

14. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
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15. หากช่วงท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 
(Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยก
เป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มี

อ่างอาบน ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทตูโปแลนด์) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15-20 วันท าการ 
- ผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ทีส่ถานทูต

หรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และ
ไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเปน็ไปตามกฎและเง่ือนไขของ
สถานทูตนั้นๆ) 

- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อท าการนัดหมายการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ/เด่ียว 
- ในวันยื่นวีซ่าหากผู้สมัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่น

และหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้
ช าระค่าใช้จ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่า
กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนังสือเดินทาง  
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o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยืน่ค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัท

ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
- รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 

2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูต

จะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสี
ขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
 

- ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอ

ส าเนาสูติบัตรด้วยพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
- ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
- หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี

รายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน,พร้อมระบุวันลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น 
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- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดย
ระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีท่ีเริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือองค์กร ,พร้อมระบุวัน
ลาหยุด ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมใบลาและส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนา
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
- หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 
- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส

พร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ท้ังนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน 
ควรคัดหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ช้ีแจง
การรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการ
ยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  

เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  
 
- หลักฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุก

หน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนัที่สุดเท่าที่จะท าได้ หรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมาย
ยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจา้ของบัญชี  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มีช่ือเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกับ
ตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น Statement จากธนาคาร
ย้อนหลังไม่ต ่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต ่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ 
statement แล้วยังคงไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
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ช้ีแจงเป็นภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น  

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจ า เป็นต้น 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงิน
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงิน
มากกว่าจะต้องท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรด้วย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคารและระบุรับรองค่าใช้จ่ายให้อีก
ฝ่ายหนึ่งดดยระบุช่ือลงไปในจดหมายด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ

ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา  
 

- กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริง
จากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมช้ีแจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองท่ีไปด้วยและยินดี
ชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็น
ภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมท้ังแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
- *** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น
ค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
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- ***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน 

- ***  กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต 
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

- *** เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

- **กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านท่ีต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือ
เดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูต
เช่นเดียวกัน  ** 

- *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยัง
ประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืน
ให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                  

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศูนย์
ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสีย
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิด
ความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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1. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 

   ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ..... .... หม้าย 
 

3.   กรณีท่านท่ีแต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 

 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................   โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 

 โทรศัพท์มือถือ.................................................อเีมลล์ ...........................................................................  
 
5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  
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  ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ............................. 
 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศัพท์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)................................. 
 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................          
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันท่ี ......................................  ถึงวันท่ี .........................................     รวม 

........... วัน 
   ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่........ ไม่เคย......... เคย  

 
   กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี ............................................................... 
 
   กรณีท่ีท่านเคยได้รับวีซ่า ท่านได้จากสถานทูตใด ...................................................................... 

 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
................................................................................................................................................................. 

10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีท่ีมีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 

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

 
 


