Special Poland
โปแลนด 6 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน
นําทานสัมผัสกับอีกหนึ่งเสนทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตรและศาสนา ประเทศโปแลนด นําทานเดินทางสูเมือง
ตางๆ ทีง่ ดงามดังนี้
วอรซอ
นครหลวงของประเทศโปแลนด และยังเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศดวย ตั้งอยูร ิมแมนา้ํ วิสทูลา มีอายุ
เกือบ
700 ป มีความเกาแกและมีชอ
ื่ เสียงใน
เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มล
ี ักษณะผสมผสานของ
ตะวันออกกับตะวันตก โดด
เดนในเรือ
่ งสถาปตยกรรมและประวัติศาสตรและศาสนาอันยาวนาน
คราคูฟ
อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนทีจ
่ ะเปลี่ยนมาเปนกรุงวอรซอดังปจจุบัน และ
เปนหนึง่ ในเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 และเกาแกที่สุดในโปแลนดและเปนจุดหมายปลายทางทีน
่ ิยมของ
นักทองเที่ยว และไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ ถือ
เปนแหงแรกของโปแลนด
เชสโตโชวา
หรือเชเนสโตโควา อีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยูท
 างตอนใตของประเทศโปแลนด เมืองสําคัญทางประวัติศาสตร
เคยตกอยูใตการยึดครองของกองกําลังฝายเยอรมัน

กําหนดการเดินทาง

23-28 ก.ย. / 2-7 ต.ค. / 9-14 ต.ค. / 16-21 ต.ค. /
13-18 พ.ย. / 20-25 พ.ย. / 27 พ.ย.-2 ธ.ค. /
11-16 ธ.ค.2560

วันแรก
18.00 น.

21.15 น.
23.55 น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเตอร
Q สายการบินกาตารแอรเวยส เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูก
 รุงโดฮา โดยสายการบินกาตารแอรเวยส เทีย
่ วบินที่ QR833
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพือ
่ แวะเปลี่ยนเครือ
่ ง
(ในชวงเดือน พ.ย.-ธ.ค.เวลาบินปรับเปน 19.30 น.)

วันทีส
่ อง

โดฮา-วอรซอ-คราคูฟ

01.30 น.

นําทานออกเดินทางสูก
 รุงวอรซอ โดยสายการบินกาตารแอรเวยส เทีย
่ วบิน

ที่ QR263

06.25 น.

เดินทางถึงกรุงวอรซอ ประเทศโปแลนด หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว จากนัน
้ นําทานเดินทางเขาสูตัว
เมือง กรุงวอรซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด และยัง
เปนเมือง
ใหญที่สุด
ของประเทศดวย ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ป มีความเกาแกและมีชื่อเสียง
ใน
เรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก โดด
เดนในเรื่องสถาปตยกรรมและ
ประวัติศาสตรและศาสนาอันยาวนาน
หลังจากที่โปแลนดเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบอบสังคมนิยมมา
เปนระบบ
เศรษฐกิจเสรี สงผลใหชาวโปลมีชีวิตความเปนอยูพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเปนลําดับ แมวา
บานเมืองจะ
เคยไดรับความเสียหายมากมายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แตชาวโปล
สามารถฟนฟูบานเมืองจนเปนดังเดิม
ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกในป
ค.ศ.1980 วอรซอเปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก เชน
เหล็กกลา
, รถยนต, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางดานการศึกษา มี
สถาบันการศึกษา

มากกวา 66 แหง วอรซอเปนที่รูจักของนานาชาติจาก

สนธิสัญญาวอรซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอรซอ นําชม

พระราชวังลาเซียนกี้

Lazienki Palace พระราชวังที่สรางแบบสไตลบาร็อค หรือบางครั้งเรียกวา วังน้ํา หรือ
วาพระราชวังบนเกาะ ตั้งอยูในสวนลาเซียนกี้ สวนสาธารณะที่ใหญที่สุด
ของกรุงวอรซอบนเนื้อที่กวา 76 ไรใจ
กลางเมือง พระราชวังไดรับการตกแตง
อยางหรูหราดวยรูปปนภาพวาดตางๆ บนผนัง และพื้นตกแตงดวย
กระเบื้องสีฟาซึ่ง
มีความงดงามอยางยิ่ง และชมอนุเสาวรียของเฟเดอริกโชแปง นักดนตรีผูมีชื่อเสียงระดับ
โลก แลวนําทาน ถายรูปกับภายนอกปราสาทหลวง Royal Castle
ปราสาทอันเกาแกนับยอนหลังไปใน
ศตวรรษที่ 14 และยังเปนที่พํานักของทาน
ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนดแตถูกทําลายลงในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในชวงที่กองกําลังของนาซีเขามายึดครอง ปจจุบันไดทําการ

ปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ
แหงชาติของกรุงวอรซอและที่แหงนี้เองยังเคย
เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสร็จจากการประพาสกรุงวอรซอ ในป ค.ศ.1897
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บาย
นําทานเดินทางสู เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา Krakow อดีตเมืองหลวงของ
โปแลนดในชวง ค.ศ.1038-1596 กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนกรุงวอรซอดัง
ปจจุบัน และเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองและเกาแกที่สุดใน
โปแลนดและเปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักทองเที่ยว และในป ค.ศ.
1978 คราคูฟไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเปนแหงแรกของโปแลนด ปจจุบันคราคูฟเปนที่
ยอมรับในฐานะเมืองศูนยกลางทางวัฒนธรรมและเปนเมืองชั้นนําที่มีแบบ
แผนของสถาบันการศึกษาโปแลนด วัฒนธรรมและชีวิตศิลปะ และยังเปน
หนึ่งเมืองศูนยกลางสําคัญดานธุรกิจของโปแลนด มีอารยธรรมรุงเรืองมาก
ที่สุดซึ่งเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุก
สมัยตั้งแตโรมาเนก โกธิค เรอแนสซองส บาร็อค ร็อคโคโค จนถึงนีโอ
คลาสสิคและอารตนูโว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่าํ
รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Q Hotel Krakow หรือระดับเทียบเทา

วันทีส
่ าม

คราคูฟ-คายออสวิซิม-เชสโตโชวา

เชา

รับประทานอาหารที่โรงแรม
นําทานขึ้นเขา วาเวล Wawel ชมภายนอกพระราชวังวาเวล Wawel Royal Castle
ซึ่งมีการสรางขึ้นใหมในแบบเรอแนสซองส โดยกษัตริยซิกมุนที่ 1 หลังจาก
พระราชวังเดิมที่เปนแบบโกธิคไดถูกไฟไหมไปในป ค.ศ.1499 และถูกไฟ
ไหมอีกครั้งในชวงศตวรรษที่ 16 จึงมีการสรางใหมในแบบบาร็อค ถายรูป
กับปอมปราการบารบากัน Krakow Barbacan สรางขึ้นเพื่อปองกันรักษาเมือง
แนวกําแพงเมืองเดิมเปนที่ชื่นชอบของศิลปนที่จะมาแสดงผลงานและชม
ประตูเขาเมืองฟลอเรนเกท ที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 13 และนําทาน
ชมภายนอกของโบสถเซนตแมรี่ โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ แทน
บูชาทําดวยไมแกะสลักและชมอาคารการคาผาในอดีตและถือเปนจุดหลัก
ของการคาสมัยนั้น จวบจนปจจุบันอาคารนี้ยังคงใชเปนสถานที่รับรองเชื้อ
พระวงศและเหลาอาคันตุกะของเมือง และใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อของที่
ระลึกจากที่นี่ และนําทานแวะเลือกซื้อสินคาจาก Galeria Krakowska สัมผัสชีวิต
ความเปนอยูหรือ Lifestyle ของคนรุนใหมในเมืองคราคูฟ (อิสระใหทา น
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
นําทานเดินทางสู เมืองออสวิซม
ิ Oswiecim (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง) ผานชมความงามและเงียบสงบของยานชนบทแหงโปแลนด นํา

บาย

ทานเขาชม คายกักกันออสวิทซ ปจจุบันอยูภายใตการดูแลของรัฐบาล
โปแลนด คายแหงนี้เริ่มจากเยอรมันตองการเขายึดโปแลนด สะทอนใหเห็น
ถึงการทารุณกรรมและความโหดรายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ชาวนาซี
นําเอานักโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสูเมืองเอาทชวิตซที่ใชเปนคายกักกันและใช
เปนที่ประหารดวยแกสพิษรมควันกวา 1.5 ลานคน นําทานชมการแสดง
ภาพถายตางๆ ของคายกักกัน รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาไวภายในตึก
ตางๆ ถึง 20 อาคารและของใชของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหมาอยูที่นี่
อาทิ กระเปาเดินทาง รองเทา แปรงสีฟน หวี และเสนผมที่วากันวามี
น้ําหนักรวมกวา 7 ตันและชมหองอาบน้ํา หองที่พวกนาซีใชสําหรับกําจัด
เชลยโดยใชแกสพิษสังหารหมู พรอมชมภาพยนตรสั้นที่ถายทําโดยทหาร
รัสเซียเมื่อครั้งเขายึดคายนี้คืนจากเยอรมัน วากันวา ณ สถานที่นี้มี
ผูเสียชีวิตกวา1.5 ลานคนโดยเกือบทั้งหมดเปนชาวยิว สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสู เมืองเชสโตโชวา Czestochowa หรือเชเนสโตโควา อีกเมือง
หนึ่งที่ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศโปแลนดบนฝงแมน้ําวารตา เปนชุมทาง
รถไฟ มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ เหล็กกลา เหล็ก ผลิตภัณฑอาหาร
เมืองนี้มีพิพิธภัณฑหลายแหง นอกจากนั้นยังเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร เปนเมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่ 10 ในสงครามโลกครั้งที่ 1
และ 2 เคยตกอยูใตการยึดครองของกองกําลังฝายเยอรมัน (ใชเวลา
ค่าํ

วันทีส
่ ี่
เชา

กลางวัน
บาย

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Scout หรือระดับเทียบเทา

เชสโตโชวา-วอรซอ
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นําทานขาชม วิหารจัสนาโกรา Jasna Gora Church เปนวิหารที่ประดิษฐานรูป
นักบุญมาดอนนาสีดาํ หรือ Black Madonna ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสต
รูจักกันเปนอยางดีดวยปาฏิหาริยที่เลาตอกันมา ตัวโบสถสรางในชวง
ศตวรรษที่ 14 โดยการบริจาคที่ดินจากทานดุกแหงโอปอล พรอมทั้งไดมอบ
รูปที่รูจักกันโดยทั่วไปวา Black Madonna ซึ่งในขณะที่มอบให ภาพนี้ก็มีอายุ
หลายรอยปแลวเชนกัน จากการพิสูจนทางวิทยาศาสตร พบวาเปนรูปใน
ยุคไบเซนไทม และตัววิหารไดรับการตอเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษ
ตอมา วิหารจัสนาโกรา ไมใชเปนเฉพาะสถานที่สําคัญทางศาสนาที่สุดของ
ชาวโปลแตยังเปนสัญลักษณของการตอสูเพื่อเอกราชอีกดวย ดังนั้นในป
หนึ่งๆ จะมีนักบุญหลายลานคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ ณ วิหารแหงนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเดินทางสู กรุงวอรซอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโม) นําทาน
ชมกรุงวอรซอ นอกจากเปนเมืองหลวงของประเทศแลว ยังเปนสัญลักษณ

ค่าํ

วันที่หา
เชา

ทางศาสนาคริสตที่สําคัญอีกแหงหนึ่งของโลก ชมยานจัตุรัสเมืองเกา ซึ่งถือ
วาเปนจัตุรัสที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งในโปแลนด มีอายุยอนไปในศตวรรษที่
14 อาคารสวนใหญเกิดจากการสรางอาคารของพอคาที่ร่ํารวยในชวง
ศตวรรษที่ 17 ทําใหดานหนาของอาคารถูกตกแตงอยางวิจิตรและตกแตง
ตามความชอบของเจาของมีทั้งแบบโกธิค เรอแนสซองส บาร็อคและแบบนี
โอคลาสสิค
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรม Ibis Reduta Warsaw หรือระดับเทียบเทา

วอรซอ
รับประทานอาหารที่โรงแรม
นําทานชมเมืองวอรซอ ผานชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งใน

กรุงวอรซอ Nowy Swiat Street และ

ถนนสายประวัติศาสตร Krakowskie

Przedmiescic Street สายเดียวกับเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน สอง
ขางทาง
ประกอบไปดวยโบสถเซนตแอนนา มหาวิทยาลัยวอรซอ มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดกรุง
วอรซอ และ
นอกจากนี้ยังเปนที่ตั้งของพระราชวังตางๆ นําทานชมยานเมืองเกา
ซึ่งเต็มไปดวยสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรของโปแลนด ชมยานชุมชน
ชาวเมืองเกาซึ่งประกอบไปดวยปราสาทแบบโกธิคและอนุเสาวรีย
ของกษัตริยซิ
กิซมันด ยานประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของเมืองและมีความโดดเดนมากที่สุดแหงหนึ่ง
ของ
ประเทศโปแลนด ชมจัตุรัสปราสาท Castle Square ซึ่งลอมรอบดวยอาคาร
ประสาทตางๆ รูปรางของอาคาร
ตางๆ ที่เราเห็นกันในปจจุบันเกิดขึ้นหลังจากทุบ
กําแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรงกลางเปนอนุเสาวรีย
กษัตริยซิกิซ
มันดที่ 3 ที่ทรงยายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสูกรุงวอรซอ ถายรูปกับ ปอมปราการวอรซอ
ดาน
ปราการรูปครึ่งวงกลมหรือปอมปราการแหงประวัติศาสตรที่ครั้งหนึ่งเคย
ลอมรอบกรุงวอรซอเอาไว โดยตัว
ปอมนี้ตั้งตระหงานอยูระหวางยานเมืองเกา
และเมืองใหม และเดินเลนชมอาคาร โบสถโฮลี่ครอส และโบสถ
คารมิไลท และ
ใหทานเดินเลนชมยานตลาดเกา ยานทองเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมี
ความ
เกาแกที่สุด โดยอาคารสวนใหญถูกสรางขึน
้ ในชวงศตวรรษที่ 13 ที่ยาน
ตลาดเกานี้จะมีจัตุรัสที่มีรูปปนนาง
เงือกถือโลหกับดาบ ซึ่งตามตํานานกลาว
วาเดิมมีนางเงือก 2 ตัว เปนพี่นองกันวายน้ําเลน ตัวหนึ่งวายไปที่
เดนมารกสวน
อีกตัววายมาที่โปแลนดแลวโดนชาวประมงจับได และถูกนํามาแสดงโชวจนมีชายคน
หนึ่งมา
ชวยไว นางเงือกตองการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาวาจะออกมาชวย
ปกปองเมืองใหปลอดภัย รูปปนนางเงือก
นี้จึงเปนเหมือนสัญลักษณของกรุง
วอรซอดวย ใหทานเดินเลนและเลือกซื้อสินคางตางๆ จากยานนีก
้ อนนํา
ทานเดินทางสูสนามบิน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
บาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูส
 นามบินกรุงวอรซอ

18.05 น.
QR260

ออกเดินทางจากกรุงวอรซอ โดยสายการบินกาตารแอรเวยส เที่ยวบินที่
(ในชวงเดือน พ.ย.-ธ.ค.เวลาบินปรับเปน 17.30 น.)

วันที่หก
00.40 น.
01.55 น.

โดฮา-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร เพือ
่ แวะเปลี่ยนเครือ
่ ง
นําทานออกเดินทางสูก
 รุงเทพฯ โดยสายการบินกาตารแอรเวยส เที่ยวบิน

ที่ QR834

12.40 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณอื่นๆ ทีไ
่ มคาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร ทัง้ นีเ้ พื่อ
ประโยชนของคณะเปนสําคัญ

อัตราคาเดินทาง
สเปเชียล โปแลนด 6 วัน 3 คืน / QR

23-28 ก.ย. / 13-18 พ.ย. /
20-25 พ.ย. / 27 พ.ย.-2 ธ.ค. /
11-16 ธ.ค.2560

2-7 ต.ค. / 9-14 ต.ค. /
16-21 ต.ค.2560

ราคาผูใ
 หญ ทานละ

29,900

30,900

พักเดีย
่ วเพิม
่ ทานละ

4,900

5,900

**ไมรวมคาบริการดานนัดหมายวีซา และเอกสารดานวีซา ทานละ 2,700 บาท //
คาทิปคนขับ, ทิปไกดทอ
 งถิ่น และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท
(คาใชจา ยวีซาและทิปชําระพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง) **
หมายเหตุ
 อัตราคาเดินทางนีต
้ องมีจาํ นวนผูโ ดยสารทีเ่ ปนผูใ
 หญจาํ นวนไมต่ํากวา 30 ทาน ไมมีราคาเด็ก และ
จะตองชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทน
ั ที
 กรณีทา นทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอืน
่ หรือรวมเดินทางโดยไมใชตว
ั๋ โดยสารของทางบริษท
ั ทัวร กรุณาแจง
ลวงหนาเนือ
่ งจากมีการเกีย
่ วของกับการยืน
่ วีซา ซึ่งผูเ ดินทางไมสามารถยืน
่ วีซา พรอมคณะได
 อัตราคาเดินทางและตัว
๋ โดยสารนี้เปนอัตราราคาพิเศษ ดังนัน
้ หากมีการออกตัว
๋ โดยสารแลวไมสามารถ
ขอ
รีฟนดหรือคืนเงินไดทก
ุ กรณี
 การดําเนินการขอวีซา จะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน
้ จึงขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยืน
่ ขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งนี้เพือ
่ เปนผลดีและความสะดวก
รวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา

อัตรานีร้ วมบริการ


คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาตารแอรเวยส เสนทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ
ชั้นประหยัด






คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ



คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุเกิน
75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ
คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 5 มิ.ย.2560



อัตรานี้ไมรวมบริการ











คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
คาธรรมเนียมการยื่นวีซา เชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทานละ 2,700 บาท (ซึ่งจะ
จัดเก็บพรอมคาทัวรกอ
 นออกเดินทาง)
คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทอ
 งถิน
่ และคาทิปหัวหนาทัวร เดินทางไป-กลับพรอมคณะ ทานละ 1,800
บาท (ซึง่ จะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอ
 นออกเดินทาง)
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง หรือหากตองการ
การบริการยกกระเปาจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซัก
รีดฯลฯ
คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้ํามัน, คาธรรมเนียมวีซา หรือคาบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซา หรือ
อื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่
นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไวให ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวร
โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
o

หากมีการยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 45 วันทํางาน มิฉะนั้นบริษท
ั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทัง้ หมด

o

หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมัติ ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
หากผูโดยสารทานใด วีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนออกตัว
๋ โดยสารเครื่องบิน บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา
มัดจํา หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมด

o

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษท
ั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ

o

o

o
o
o

o

o
o

o

กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณตา งๆ เกิดขึ้น
และมีเหตุทาํ ใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรบ
ั
การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหนวยงานจากตางประเทศทีบ
่ ริษท
ั ทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได
บริษท
ั ฯจะไมรบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ ของหามนําเขา
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ ความประพฤติสอ
 ไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
บริษท
ั ฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษท
ั ฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ
คนตางดาวที่พาํ นักอยูในประเทศไทย
บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบ
ั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
ในบางรายการทัวร ที่ตอ
 งมีบน
ิ ดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตา่ํ กวา
มาตรฐานได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้าํ หนักสวนที่เกิน
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรือ
่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต
่ าง ๆ จะมีขอ
 กําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส
 ูบบุหรี่ ทั้งนี้เนือ
่ งจากสุขภาพของคนสวนรวม
กรณีทท
ี่ านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ องไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่
สถานที่เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค
่ ณะจะ
เขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพือ
่ ใหทานไดเขาชมสถานที่ดงั กลาวใหได หรือ
คืนเงินคาเขาชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนัน
้ ๆ แตหากมีการลาชา หรือ เหตุหนึง่
เหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทา นไมสามารถเขาชมสถานทีด
่ งั กลาวได ทางบริษท
ั ฯ จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆ

o

ใหแกทาน เนือ
่ งจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว
หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึ่งเปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ
ดังนัน
้ ขอใหพิจารณากอนการจองทัวร

ขอมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมที่พก
ั
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมห
ี อ
 งพักแบบ 3
เตียงเดีย
่ ว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัด
รัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน

เอกสารในการขอวีซา

โดยรวม 15 วัน

(โดยยืน
่ ขอวีซา ทีส
่ ถานทูตโปแลนด)

ใชเวลาพิจารณาวีซา

ผูย
 น
ื่ คํารองขอวีซา ทุกทาน จะตองมาแสดงตัว,ถายรูป และสแกนนิว
้ มือ ทีส
่ ถานทูตหรือศูนยยน
ื่
วีซา ของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึง่ จะตองมีการนัดหมายไวลว
 งหนา และไม
สามารถยืนยันไดหากไมมก
ี ารทํานัดหมายไวกอ
 น (วันและเวลานัดหมายเปนไปตามกฎและ
เงือ
่ นไขของสถานทูตนัน
้ ๆ)
ดังนัน
้ บริษท
ั ฯ จึงตองขอความรวมมือในการเตรียมเอกสารใหครบถวนและสมบูรณพรอมเบอรโทร.
ทัง้ ที่ทาํ งานและบานและมือถือตามรายละเอียดดานลางและกรอกขอมูลตามใบกรอกขอมูลทีแ
่ นบมา
พรอมกันนี้ สวนเอกสารเกีย
่ วกับดานการทํางาน, ใบเปลีย
่ นชือ
่ , ใบเปลีย
่ นนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส
หรือใบหุน
 สวนตางๆ หรือเอกสารใดๆ ทีเ่ ปนภาษาไทย (ยกเวน ทะเบียนบานและบัตรประชาชน) กรุณา
แนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาดวย (สําเนาบัตรขาราชการใชแทนบัตรประชาชนไมได) ** เบอรโทร.
ทัง้ ที่ทานและมือถือเปนสวนสําคัญเชนกัน กรณีมก
ี ารติดตอกลับจากสถานทูตเพือ
่ สอบถามขอมูลบาง
ประการ กรุณาแจงใหครบถวนและสามารถติดตอได **
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตา่ํ กวา 6 เดือน
o
o
o
o

โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใชได แตหากนับแลว
ต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง
หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา
หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา
ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัท
ทัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถายสีขนาด 2 นิว
้ จํานวน 2 รูป เนนหนาใหญ (ขนาดรูปหนาเทากับ
ใน
หนังสือเดินทาง)
-

ั ว
่ นใบหน้า 90%
สดส

ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา
รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใสหมวก **

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณีเปนเด็ก อายุตา่ํ กวา 15 ป
-

ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุมากกวา 15 ป แตไมเกิน 20 ป และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอ
สําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพททส
ี่ ามารถติดตอไดทงั้ เบอรทท
ี่ ํางาน, เบอรบา นและเบอรมือถือ
o
o
o
o

สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว

o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชีก
้ ารมีอาชีพและมีรายไดของผูเ ดินทาง
-

กรณีลก
ู จาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน,พรอมระบุวันลาหยุด ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซา เปนตน

-

กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือองคกร ,พรอมระบุวัน

-

-

ลาหยุด ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา พรอมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนา
หนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมต่ํากวา 6 เดือน พรอมฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ

กรณีทา นทีเ่ ปนแมบา น

หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนา
ทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียน
สมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยา หากไมมีบุตร
ดวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน
กรณีทา นทีว
่ า งงาน / ไมมรี ายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจง
การรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบื้องตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด
หรือญาติใกลชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธไมสามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธ
การยื่นคํารองขอวีซานี้)


-

-

กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา

-

ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน
เปน
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิน
-

-

-

ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถายสําเนา ทุก
หนา และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได หรือไมเกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวี
ซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี
หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับ
ตัวเลขบัญชีเงินฝากเปนปจจุบัน
หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จากธนาคารยอนหลังไม
ต่ํากวา 6 เดือนและปรับยอดใหลาสุด ไมต่ํากวา 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา แตหากใช statement
แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุกเดือน ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปน
ภาษาอังกฤษ ตามความเปนจริง อาทิ ไมมีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดติดตอธนาคารเปนระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบุคคล เปนตน
กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย อาทิ เชน บัญชี
เงินฝากประจํา เปนตน
กรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย แตอยางไรก็ตาม โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุด
บัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีนอย ฝายที่มี
การเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรองการเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปน
ลายลักษณอักษรดวย รวมถึงการขอจดหมายรับรองทางการเงินจากธนาคารและระบุรับรองคาใชจายให
อีกฝายหนึ่งดดยระบุชื่อลงไปในจดหมายดวย

*** สถานทูตไมรบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นีเ้ พื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภ
 ม
ู ล
ิ ําเนา

o กรณีเด็กอายุตา่ํ กวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมให

-

-

-

บุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรอง
แกบุตรดวย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
หากเด็กไมไดเดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและ
ยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหาก
ไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝาย
ใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
*** กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบริษัททัวรใหทราบ
ลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนําหนังสือเดินทาง
มาแสดงไดทัน ทานนั้นจะตองมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืน
ใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซา เขายุโรป
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชือ
่ -สกุลเดิม กอนแตงงาน
(ภาษาไทย)....................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วัน

เกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง
.......................................
2. สถานภาพ

....... โสด .......

แตงงานจดทะเบียน ....... แตงงานไมจดทะเบียน .......

....... หมาย
หยา
3. กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสามีภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา
.....................................
4. ที่อยูปจจุบัน
(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ....................
โทรศัพทมอ
ื ถือ.................................

โทรศัพทบาน .................................

5. ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
............................................................................................
ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ)
.....................................................................................................................
โทรศัพท ................................. หมายเลขตอภายใน (ถามี) ...............................
7. ชื่อบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย......................................................................................................
ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ทานเคยเดินทางเขายุโรปครั้งสุดทายหรือไม
........ ไมเคย
ระบุวันที่)
ตั้งแตวันที่ .............................. ถึงวันที่ ...................................

........ เคย (กรณีที่เคยให
รวม ........... วัน
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