
GO3 WAW-EK002                                                                                                 หนา้ 1 จาก 16 

 

โปแลนด ์- เชก - ออสเตรยี - ฮงัการ ี 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
   

 
 
 

 
 
 

 

 
 ยอ้นอดตีสูค่า่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์(Auschwitz concentration camps) เป็นคา่ยกักกันและคา่ย

มรณะทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาคา่ยกกักันของนาซ ี

 เทีย่วเมอืงวอรซ์อ เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศโปแลนด ์อันเป็นศนูยก์ลางทาง

ประวัตศิาสตร ์

 ชมเหมอืงเกลอืทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก 

 เต็มอิม่กับธรรมชาต ิทีส่ดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 

 เดนิเลน่เมอืงน ้าแรส่ดุแสนโรแมนตกิทีค่ารโ์ลวี ่วาร ี(Karlovy Vary) 

 พกัในเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ 

 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่ 14-23 ม.ีค. 62 53,900.- 

วนัที ่ 26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 58,900.- 

วนัที ่  10-19 พ.ค., 24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 58,900.- 

 

 

ราคาเร ิม่ตน้  53,900.- 
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เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈   

2. 
กรุงเทพฯ – ดไูบ – วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ – ตลาดเมอืงเกา่ – 

ป้อมวอรซ์อ  
✈ ✈ O 

GOLDEN TULIP 

WARSAW 

3. วอรซ์อ – เชสโตโชวา – คราคฟู  O O O 
HAMPTON BY 

HILTON 

4. 
คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิชว์รอตสวัฟ –  

เมอืงวรอตสวัฟ   
O O O Q PLUS  

5. วรอตสวัฟ – ปราก – ปราสาทแห่งปราก – สะพานชารล์  O O  X INTERNATIONAL 

6. ปราก – คารฺโรว ีวาร ี– เชสกี ้ครุมลอฟ  O O O ZLATA ANDEL 

7. เชสกี ้ครุมลอฟ – ฮัลสตทั – เวยีนนา  O O O SENATOR 

8. พระราชวังเชนิบรุนน ์– บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ  O O O 
PARK INN BY 

RADISSON 

9. บูดาเปสต ์– ดไูบ O X ✈  

10 ดไูบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ – ตลาดเมอืงเกา่ – ป้อมวอรซ์อ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385  

***คณะเดนิทางวนัที ่28 ก.พ.-9 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ ที ่EK 371 

เวลา 02.00 น. และถงึดไูบ เวลา 06.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถงึ ดไูบ

เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 179 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.10 น. และถงึ โปร ์

แลนด ์เวลา 12.15 น.*** 

11.20 น.
  

ถงึสนามบนิวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าชมกรุงวอรซ์อ 

(Warsaw) ซึง่เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตัง้อยู่รมิแม่น ้ าว ิสทูลา 

(Vistula River) ปัจจุบันกรุงวอรซ์อไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ าคัญ และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกลา้, รถยนต ,์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็น
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ศูนย์กลางดา้นการศกึษาทีส่ าคัญมากที่สดุของประเทศ นอกจากนี้แลว้ กรุงวอรซ์อยังเป็นทีรู่จ้ักของ

นานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชือ่ตาม กรุงวอรซ์อ น่ันเอง น าท่านเทีย่วย่านเมอืงเกา่วอรซ์อ 

(Warsaw Old Town) ย่านประวัตศิาสตรท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของเมือง ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์

แหง่วอรซ์อว ์(Historic Centre of Warsaw) ซึง่ประกอบดว้ยโบสถ ์พระราชวัง ตลาด ไดร้ับการ

ประกาศใหบ้รรจุไวใ้นบัญชรีายชือ่แหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1980 ใหท้่านไดเ้ทีย่วชม

ย่านตลาดเกา่ (Old Town Market Place) โดยอาคารสว่นใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งข ึน้ในชว่ง

ศตวรรษที่ 13 ซึง่ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อื่นๆ ชมกลุ่ม

ส ิง่ก่อสรา้งที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิช่น ก าแพงเมอืงเก่า (city walls) ซึง่ยังคง

หลงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอรซ์อ (Warsaw Barbican) ด่านปราการรูปครึง่วงกลม 

หรอื ป้อมปราการแห่งประวัตศิาสตรท์ีค่รัง้หนึง่เคยลอ้มรอบกรุงวอรซ์อเอาไว ้ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1540 

ป้อมปราการสว่นใหญ่ถูกท าลายไปในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง และป้อมปราการถูกสรา้งข ึน้มาใหม่

หลงัสงคราม ในชว่งระหว่างปีค.ศ. 1952-1954   

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม GOLDEN TULIP WARSAW หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3: วอรซ์อ – เชสโตโชวา – คราคฟู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสโตโซวา่ (Czestochowa) เป็นเมอืงศนูยก์ลางของผูแ้สวงบุญทีส่ าคญัแห่ง

หนึง่ของยุโรป ครสิตศ์าสนกิชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพื่อเขา้บูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนนา่ (Black 

Madonna) ณ อารามจสันากอรา่ (Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรยีสดี า ศนูยร์วมจติใจ

ของชาวคาทอลกิ กล่าวกันว่าสทีีใ่ชว้าดมานานกว่า 600 ปีท าใหรู้ปพระแม่เป็นสดี า ทีร่อยบากทีพ่ระ

พักตร ์ซ ึง่พวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลาย อารามแห่งนี้รอดพน้จากการถูกท าลาย ในสงครามต่างๆ

อย่างน่าอัศจรรย ์จนกลายเป็นปาฎหิารยท์ีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีส่ดุ 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงคราคูฟ โดยเมืองคราคูฟนัน้เป็น บา้นเกดิองคส์มเด็จพระสนัตะปาปา จอหน์ 

ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนดใ์นปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มีอาคารบา้นเรือนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัน

ตัง้แต ่โรมาเนสก ์กอธคิ เรอเนสซองส ์บาร็อก ร็อคโคโค จนถงึนีโอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม HAMPTON BY HILTON  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่4: 
คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิชว์รอตสวฟั –  เมอืงวรอตสวฟั    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตัง้อยู่ทีเ่มอืงวลิชิกา้ เหมืองเกลอืทีเ่ก่าแก่

ทีส่ดุของโปแลนดแ์ห่งนี้มีประวัตกิารท าเหมืองยาวนานกว่า 1,000 ปี ถอืเป็นเหมืองใตด้นิทีม่หัศจรรย์

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  น าทา่นลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมืองเกลอื ทีม่ีขนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชัน้ ลกึ

ลงจากพื้นดนิถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กโิลเมตร ภายในเหมืองหอ้งซึง่สรา้งและแกะสลักจากเกลอื

ทัง้หมด โดยสมัยกอ่นเกลอืมคีา่ดจุทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลอืใต ้

พื้นดนิ ซึง่ท่านไม่เคยไดเ้ห็นที่ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลซิกา องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูพ่พิธิภณัฑค์า่ยกกักนัเอาซว์ทิช(์Auschwitz concentration camps) เป็น

ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2  

พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัแห่งนี้สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึง่เร ิม่จาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานทีท่ีร่ัฐบาล

โปแลนดต์อ้งการกอ่สรา้งเป็นสถานทีค่มุขงันักโทษทางการเมือง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของ

นาซแีละเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทัง้ของจรงิที่

มีการเก็บรักษาภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลยชาวยวิที่ถูก

หลอกใหม้าอยู่ ทีน่ี่ อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมทีว่่ากนัว่าม ีน ้าหนักรวมกว่า 

7 ตัน และชมหอ้งอาบน ้า หอ้งทีพ่วกนาซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู่ กล่าวกันว่า

สถานที่นี้มีคนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกือบทัง้หมดเป็นชาวยวิ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืง   

วรอตสวฟั (Wroclaw) เมอืงมคีวามหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตรใ์น

เมอืงนี้ เป็นดงัสะพานเชือ่ม ทีเ่ชือ่มระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมืองที่

ทนัสมัยของเมอืงใหญ่ ทีม่พีืน้ฐานทางประวัตศิาสตร ์ชวีติทีเ่ต็มดว้ยวัฒนธรรมและการศกึษา 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
 

       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Q PLUS หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่5: 
  วรอตสวฟั – ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สะพานชารล์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ  อาหารจนี 

บา่ย น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร     เซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิในสมัยศตวรรษที ่14  นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปราก     ซ ึง่พระเจา้ชารล์

ที ่4 โปรดใหส้รา้งข ึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้

ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหา

วหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ใน

ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แลว้เดนิชมย่าน

ชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้

น าทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิที่

สรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญทีต่ัง้อยู่

สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนัน้น าท่านเดนิสูป่ระตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน

สมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคอื 

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยังตบีอกเวลาทุกๆชัว่โมง ใหเ้วลาท่าน

อสิระเดนิเลน่ และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมอืงเกา่ 

ค า่        อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั 

        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่    
  

วนัที ่6: ปราก – คารโ์รว ีวาร ี– เชสกี ้ครมุลอฟ  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทัว่โลกว่าเป็นศนูยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมือง

คารโ์ลว ีวาร ีซ ึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทัว่โลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดืม่น ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที่มีปากยื่น

ออกมาเหมอืนกาน ้า  

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเพชร

น ้างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมืองนี้ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองทีม่ีอาคาร

เกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางกว่า 300 ปี หลงัไดร้ับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคญัแห่งหนึง่

ของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซ ึง่สรา้งข ึน้เมื่อปีค.ศ.1250 

ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า  700 ปี 

ซ ึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม ZLATY ANDEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่7: 
ลนิซ ์– ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีต่ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีโ่รแมน

ตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรีย

ใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางต่อสู่ สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย 

ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุ่มของป่าไมแ้ห่งออสเตรีย ชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละคร

โอเปรา่ ทีส่รา้งข ึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลก

ครัง้ที ่2 และเปิดใหม่อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซ ึง่เป็น

กลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที ่20  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม SENATOR หรอืเทยีบเทา่     

วนัที ่8: พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ 

ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งข ึน้

ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดู
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รอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึง่

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั่งเศส 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมือง

หลวงของ  ประเทศฮงัการี (Hungary)  ซ ึ่งไดช้ื่อว่า เ ป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกบัไดร้ับการขนานนามว่า

เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้า

ดานูบ น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบูอนัเลือ่งชือ่ ชมความงามของทวิทศันแ์ละอารยะธรรมฮังการใีนชว่ง 

600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคาร

รัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลือ ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 

ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช ิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศ

อังกฤษเชน่กนั    

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่9: บูดาเปสต ์– ดไูบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ น าทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซ ึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูป

ดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) 

ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซึง่เป็นกษัตรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งส ิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามใน

เมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลงัคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีส่ดุใน

ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม

ววิเหนือเมอืงบูดาทีท่า่นสามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนี้สรา้งข ึน้ตัง้แต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮังกาเรยีน 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบูดาเปสท ์ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.50 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยแวะเปลีย่นเครือ่งทีด่ไูบ โดยเทีย่วบนิที ่EK 112 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 15.40 น. และถงึ ดูไบ 

เวลา 23.00 น.*** 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่10: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 376 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิ ที ่EK 384 

เวลา 03.00 น. และถงึ กรงุเทพฯ เวลา 12.15 น.*** 

12.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   
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***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : โปแลนด ์- เชก - ออสเตรยี - ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:    14-23 ม.ีค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:    26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 

    10-19 พ.ค. 62 

    24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62  

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 58,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 58,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
58,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงิอ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

. 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์(จ านวน 2,400 บาท ช าระพรอ้มเงนิมดัจ า) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (20 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปแลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูโปแลนด ์

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วัน

กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.3.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- เกษียณ ชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบวุา่เกษียณมาจากบรษัิทหรอืหน่วยงานไหน และระบุ

ต าแหน่งทีเ่คยท าดว้ย 

- แมบ้า้น ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ โดยระบวุา่มรีายรับจากไหน เชน่ จากสาม,ีลกู  

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศโปแลนด ์
 

   (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินัดหมายให ้

ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลังจะตอ้งตรงกับขอ้มลูที่
ทา่นกรอกใหม้าเทา่นัน้) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.................................................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้
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.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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