
  
 

 

 

 

 

 

ราคา 62,900 บาท (รวมคาวีซา): 18-24 มี.ค. 63 

ราคา 69,900 บาท (รวมคาวีซา): 9-16 เม.ย. 63 (สงกรานต) 

ราคา 65,900 บาท (รวมคาวีซา): 1-8 พ.ค. 63, 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 
** เที่ยวสบายรับไมเกิน 25 – 26 ทาน ตอกรุป ** 

 บินดวยสายการบินออสเตรียนแอรไลนส       

 ชมเมืองวูซ เมืองแหงอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 ชมเมืองกดังส  เมืองทาสําคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด 

 ชมปราสาทมัลบอรก ปราสาทอิฐท่ีใหญที่สุดในโลก (Unesco) 

 ชมเมืองเกาโทรุน  ที่ไดขึ้นชื่อวามีศาลาวาการสไตลโกธิกที่สวยท่ีสุดในยุโรป (Unesco) 

 ชมเมืองพอซนาน เมืองเกาแสนสวย 

 ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแหงสถาปตยกรรม 

 ชมเมืองเกาคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเกา อันเต็มไปดวยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร (Unesco) 

 ชมเหมืองเกลือวิลิซกา Hi-light ชมโบสถเซนตคิงกา ที่ทําขึ้นมาจากเกลือ  (Unesco) 

 ชมคายกักกันเอาชวิตช  คายกักกันที่มีช่ือเสียงที่สุดในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (Unesco) 

 ชมสวนลาเซียนสกี้ สวนแสนสวย พรอมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้ และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง 

 ชมเมืองเกาวอรซอว เมืองหลวง ประเทศโปแลนด และเขาชมพระราชวังหลวง (Unesco) 
 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พรอมอิ่มอรอยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง 

พิเศษ! พักยาน (Centrum) 5 คืน 
 

 



  

แผนที่การเดินทาง 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



  

วันแรก กรุงเทพ  

21.00 น.  พบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรสายการบินออสเตรียน แอร(OS)  แถว G 15-19 (Row G 15-19) 

ประตูทางเขาที่ 4 อาคารผูโดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียดวยเที่ยวบิน OS026 (ใชเวลาบินประมาณ 10.50 ชั่วโมง)                    

ทางสายการบินฯ มบีริการ อาหารค่ํา และอาหารเชา ระหวางเที่ยวบินสูกรุงเวียนนา  
 

วันที่สอง เวียนนา – วอรซอว – วูซ – กดังส 

05.35 น.        เดินทางถึงสนามบินเวียนนา เพือ่ตอเครื่องไปยัง กรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด 

07.15 น.        ออกเดินทางสูกรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด ดวยเที่ยวบิน OS625 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) 

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินวอรซอว (WAW) กรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด  และนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร  

 นําทานทางสูเมือง วูช (Lodz) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  เมืองใหญเปนอันดับ 

3 ของประเทศโปแลนด และเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอ การศึกษา และการถายภาพยนตรของ

ประเทศโปแลนด  นําทานเดินเลนเที่ยวชมเมือง ณ Piotrkowska Street ถนนที่ไดขึ้นชื่อวา 1 ในถนนที่มีรานคา

มากที่สุดแหงนึงของโลก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองกดังส (Gdansk) (ระยะทาง 340 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมือง

ศูนยกลางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยว เมืองนี้ตั้งอยูริมฝงทะเลโปแลนด โดยมีการรางตนฉบับ

แบบเมืองไวตั้งแตปค.ศ. 1343 ชาวโปแลนดจึงไดสรางเมืองขึ้นใหมตามแบบสถาปตยกรรมในรางตนฉบับเมือง

เดิม และเปนผลสําเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทัง้ยังเปนเมืองแหงแรกที่การดําเนินการเรียกรองใดๆของกลุม

คนงานสามารถทําไดอยางเสรี ดวยเหตุนี้เมืองกดังสจึงถูกขนานนามวาเปน "เมืองแหงเสรีภาพ" วงแหวนของ

เมืองเต็มไปดวยเสียงเซ็งแซหลากหลายภาษาของนักทองเที่ยวที่มาจากทุกมุมโลก 
 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Mercure Gdansk Stare Miasto **** หรือเทียบเทา  
 

 
 



  

 
 

วันที่สาม      ปราสาทมัลบอรก – โทรุน 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเขาชมปราสาทมัลบอรก (Malbork Castle) ปราสาทแหงนี้สรางขึ้นโดยอัศวินของศาสนาคริสต นิกาย

ทอยโทนิค ซึ่งรูปแบบของปราสาทนั้นเปนตัวอยางที่แสดงถึงศิลปะคลาสสิกของปอมปราการในยุคกลางเพื่อรับ

การโจมตีของศัตรู และเปนมหาวิหารของนิกาย โดยไดสรางจนแลวเสร็จในปค.ศ. 1406 มีอาคารหลัก 2 ทิศ คือ

ทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งชวงหลังเมื่อนิกายทอยโทนิคไดเสื่อมลง บางจุดในปราสาทจึงถูกทําลายไปบาง แตก็

ไดรับการปรับปรุงและบูรณะใหมในศตวรรษที่ 19-20 และถูกดูแลเรื่อยมาจนถึงปจจุบันที่ยังมีความสวยงาม

อลังการอยู ปราสาทมอลบอรกมีความกวางใหญ รอบนอกเปนพิพิธภัณฑ ขางในมีลานกวาง อยูติดกับแมน้ํา เปน

ทัศนียภาพที่สมบูรณ จึงไมแปลกใจที่ปราสาทแหงนี้จะเปนหนึ่งในมรดกโลก และเปนสัญลักษณทาง

ประวัติศาสตรแหงประเทศโปแลนดอีกดวย นอกจากนี้ปราสาทมัลบอรกยังเปนปราสาทที่สรางดวยอิฐซึ่งใหญ

ที่สุดในโลก และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในปค.ศ. 1997   
  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 153 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองยุคกลาง

และเกาแกท่ีสุดในโปแลนดที่มีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด อีกท้ังยัง

ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO) ในปค.ศ. 1997  นําทานถายรูปคูกับ           

ศาลากลางเกา (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ไดรับยกยองวาสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคาร

แหงนี้ถูกสรางขึ้นราวๆป 1274 และไดมีการขยับขยาย และสรางใหมอีกครั้งในชวง ระหวางป 1391-1399 

ภายในมีการจัดแสดงแกลลอรี่ที่เก่ียวกับศิลปะโกธิคและนิทรรศการตางๆเกี่ยวกับเมืองโทรุน นําทานชมความงาม

ของโบสถเซนตแมรี่ (St. Mary's church) สรางขึ้นในศตวรรษที่ 14 เปนหนึ่งในอาคารสิ่งกอสรางที่มีความโดด

เดนทางดานศิลปะและสถาปตยกรรมมากแหงหนึ่งของโปแลนด และยังถือวาเปนหนึ่งในโบสถที่มีหองโถงสูงที่สุด

ในยุโรปกลางอีกดวย นอกจากนี้แลว เมืองเกาโทรุนยังถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโปแลนด 

ในป 2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟก ไดจัดอันดับให ยานเมืองเกา ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เปน

หนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกดวย  
 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น 



  

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Mercure Torun Centrum **** หรือเทียบเทา  
 

 
 

 

 

วันที่สี ่ พอซนัน - วรอตสวัฟ  

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองพอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) หนึ่งใน

เมืองที่เกาแกที่สุดในประเทศโปแลนด ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําวอรตา (Warta River) และเปนศูนยกลางสําคัญ

ทางดานการคา อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากนี้ยังเปนเมืองที่มีสีสันสวยงาม และไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองแหง

วรรณกรรมอีกดวย  นําทานเขาชมมหาวิหารแหงพอซนาน (Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตลโรมาเนสก ที่

ผสมผสานดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิก และบารอก ถูกสรางขึ้นมาตั้งแตป ค.ศ. 996  นอกจากนี้ภายในยัง

ตกแตงไดอยางสวยงามอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสูจตุรัสเมืองเกา (Old Town Square) จตุรัสเมืองเกาที่ดี

ที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป เปนจุดศูนยรวมของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองพอซนาน ไมวาจะเปนกลุม

อาคารหลากสีสันสมัยศตวรรษที่ 16 ปราสาท ปอมปราการ และศาลาวาการ นําทานถายรูปคูกับ ศาลาวา

การเมืองพอซนาน (Poznan City Hall) ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบสถาปตยกรรมโกธิค และถูกใชงาน

จนถึงปค.ศ. 1939 จากนั้นใหอิสระแกทานเก็บภาพความประทับใจ    

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 



  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 173 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมือง

แหงความหลากหลาย และเปยมลนไปดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร อันเปนดังสะพานเชื่อมระหวางคนในแต

ละรุน แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน อีกทั้งยังถูกใชเปนจุดนัดพบอีกดวย เนื่องจากอยูไมไกลจากชายแดนประเทศ

สาธารณรัฐ เชก และกรุงเบอรลินของประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ เมืองวรอตสวัฟ ยังถูกยกให เปน                               

1 ใน 8 เมืองแหงสีสันที่นักทองเที่ยวตองมาเยือนอีกดวย  นําทานถายรูปคูกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ 

(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียงประจําเมืองวรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรระดับโลก

และชนะรางวัลโนเบลมาแลวถึง 10 คนดวยกันในชวง 100 ปผานมา จากนั้นนําทานชมความงามของเมืองว

รอตสวัฟ ที่ถูกเรียกวาเมืองแหงสีสันที่ตองมาเยือนเมืองนึงของโลก อิสระใหทานเก็บภาพความประทับใจตาม

อัธยาศัย 
 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Novotel Wroclaw Centrum **** หรือเทียบเทา  
 

 
 

 
 

วันที่หา คายกักกันเอาชวิตช – คราคูฟ 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเขาชมคายกักกันเอาชวิตช (Auschwitz Concentration Camp) คายกักกันที่ไดชื่อวาเปนคายมรณะที่

ใหญที่สุดในบรรดาคายกักกันของกองทัพนาซีที่ทําการระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใชเพื่อกักขังเชลยศึกในชวง

สงครามเพ่ือ กักขัง ทารุณ ใชแรงงาน และสังหารหมูอยางโหดเหี้ยม ภายในคายกักกันนี้มอีาคารอยูถึง 20 อาคาร 

นอกจากนี้ทานจะไดเห็นภาพถายและของใชตางๆของเชลยชาวยิวที่โดนกักขังอยูในคายแหงนี้  ปจจุบันคายแหง



  
นี้เปนสถานที่ที่มีผูเขาชมมากที่สุดของโปแลนด และไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกดานวัฒนธรรมในปค.ศ. 

1979 เพื่อเปนเครื่องเตือนใจแกคนรุนหลังถึงความโหดรายของสงครามและความเกลียดชังของมนุษยเพื่อไมให

เหตุการณนี้เกิดข้ึนอีกครั้ง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองแหง

วัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อวาเกาแกที่สุดของโปแลนด และเปนอดีตเมืองหลวงของประเทศโปแลนดตั้งแตปค.ศ. 1038-

1596  จึงทําใหคราคูฟถูกยอมรับใหเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม มีอารยธรรมรุงเรืองมากที่สุดอันจะเห็นไดจาก

อาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต โรมาเนสก, โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค, นีโอ

คลาสสิค และอารตนูโว และเปนเมืองแหงแรกของประเทศโปแลนดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนมรดกโลกทางดาน

วัฒนธรรมในปค.ศ. 1978 

 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  Novotel Krakow Centrum **** หรือเทียบเทา  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
วันที่หก เหมืองเกลือ – วอรซอว 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานเขาชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เปนเหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

ประวัติการทําเหมืองยาวนานมากกวา 1,000 ป ตั้งแตศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแรถูก

ยกเลิกในป 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่ําและน้ําทวมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโมงคขนาดโหญมาก ประกอบไป

ดวย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใตดินรวมกวา 300 กิโลเมตร มีเครื่องมือและ

อุปกรณทําเหมืองแร แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแรจากสมัยกลางจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ทานจะได

ชมความงามของ Chapel of Saint Kinga ที่มีขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกวาง 15 เมตร วิหาร

ที่ตกแตงผนังดวยภาพประติมากรรมที่แกะสลักดวยเกลือ ตามตํานานจากพระคัมภัร รวมไปถึงพื้นและโคมระยา 

ตางก็ทํามาจากเกลือเชนกัน นอกจากนี้ยังไดรับยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคกร UNESCO ในปค.ศ. 1978  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองวอรซอว (Warsaw) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองหลวง

และเมืองใหญที่สุดของประเทศโปแลนด โดยกรุงวอรซอ ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยูหางจาก

ชายฝงทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล) จากเทือกเขาคารเพเธียน 

(Carpathian mountains) ปจจุบันกรุงวอรซอไดกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็กกลา, รถยนต, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางดาน

การศึกษาที่สําคัญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้แลว กรุงวอรซอยังเปนที่รูจักของนานาชาติจากสนธิสัญญา

วอรซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอรซอนั่นเอง  

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก Radisson Blu Sobieski Warsaw  **** หรือเทียบเทา  
 

 
 



  

 

วันที่เจ็ด วอรซอว – สวนลาเซียนสกี้ (พระราชวังลาเซียนสกี้) – พระราชวังหลวง 
 

เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

 นําทานชม สวนลาเซียนกี้ (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในกรุงวอรซอว ที่รวบรวม                

พันธุไมนานาพันธุ นําทานแวะถายรูปคูกับอนุเสาวรียเฟดเดอริก โชแปงค (Chopin Memorial Monument)              

นักเปยโนผูมีชื่อเสียงระดับโลก นําทานถายรูปคูกับ พระราชวังลาเซียนสกี ้ (Lazienski Palace) หรือที่รูจักกัน       

ในนามพระราชวังกลางน้ํา (Palace on the Isle) พระราชวังฤดูรอนสไตลบารอกที่ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 1674 

โดยทานเคาน Stanislaw Herakliusz เพื่อใชเปนโรงอาบน้ํา และถูกตอเติมเพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอนใน         

ปค.ศ. 1766 โดยกษัตริย Stanislaw II Augustus ภายในตกแตงไดอยางหรูหรา และไดรับการยกยองวามีความ

งามเทียบเคียงไดกับพระราชวังแวรซายสแหงฝรั่งเศส นอกจากนี้พระราชวังแหงนี้ยังเคยเปนที่ประทับของ

พระบาทสมเด็จrพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือ รัชกาลที่ 5 ครั้นเสด็จประพาสยุโรป 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 

บาย  นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกาวอรซอว (Warsaw Old Town) ยานประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของเมือง และเปน

แหลงสถาปตยกรรมตางๆ มากมาย อาทิ พระราชวังหลวง โบสถ และตลาด ที่ไดสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 

13 และถูกทําลายในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนที่ถูกบรูณะขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ นําทานชมมหาวิหารเซนต

จอหน (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตลเมโซเวียน-โกธิก ที่ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 14 จากนั้นนํา

ทานเขาชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ปราสาทที่ตั้งอยูใน คาสเซิล สแควร (Castle Square) จตุรัสที่ใช

เปนศูนยกลางของนักทองเที่ยวและชาวเมือง เพื่อใชในการประกอบกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และชุมนุม 

พระราชวังแหงนี้ถูกสรางขึ้นในปค.ศ. 1598 ในแบบสไตลบารอก เพื่อใชเปนที่พํานักของกษัตริแหงโปแลนด   

 

16.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองวอรซอว (WAW) มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินคา

ตางๆ ณ รานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS632 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)   

21.05 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา แวะเปลี่ยนเครื่องเพ่ือกลับสูกรุงเทพฯ 

23.20 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชั่วโมง) 
 



  

 
 

วันที่แปด กรุงเทพฯ 

14.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  
 

8 วัน 5 คืน แกรนดโปแลนด 
ราคา 62,900 บาท (รวมคาวีซา): 18-24 มี.ค. 63 

ราคา 69,900 บาท (รวมคาวีซา): 9-16 เม.ย. 63 (สงกรานต) 

ราคา 65,900 บาท (รวมคาวีซา): 1-8 พ.ค. 63, 31 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 
 

อัตราคาบริการ  (บาท) 18-24 มี.ค. 63 9-16 เม.ย. 63 1-8 พ.ค. 63 

31 พ.ค.–7 มิ.ย. 

63 

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน 62,900 69,900 65,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 7 - 11 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 

ทาน (เสริมเตียง) 

59,900 66,900 62,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 - 6 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(ไมเสริมเตียง) 

56,900 63,900 59,900 

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไม

เสริมเตียง) 

โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวชําระเพิ่มทานละ 8,000 9,500 9,000 

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชําระเพิ่มจากราคา

ทัวรเริ่มตนที่ทานละ            (BKK-WAW//WAW-BKK) 

95,000 

ราคาที่นั่งชั้นประหยัดแบบพรีเมียม(Premium 

Economy) ชําระเพิ่มจากราคาทัวรเริ่มตนที่ทานละ 

 (BKK-VIE//VIE-BKK) 

35,000 

ราคาทัวรไมรวมตั๋ว (Land Only) 

(BKK-WAW//WAW-BKK) 

42,900 49,900 45,900 

หากทานมีวีซาเชงเกนแลว จะไดรับสวนลดทานละ         2,500 
 



  
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 5 ก.ย. 2562) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน ประกาศ

ปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น  

 กรณีที่คณะไมครบจํานวน 20 ทาน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน

ทราบลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี

นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 
 

โปรแกรมทองเที่ยวประเทศโปแลนด (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินออสเตรียน แอรไลนส (OS) (กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ และมี

น้ําหนักไมเกิน  23 กิโลกรัม/ทาน )    

 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ 

 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

กรมธรรมนั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป) 

หมายเหตุ: หากทานตองการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุมครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความลาชา

ของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารที่เจาหนาที่ฝายขาย

ไดจัดสงให  

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน 

  คาอาหารทุกม้ือตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว (หมายเหตุ *รถใชได 12 ชั่วโมง/วัน), คาเขาชม

สถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 เจาหนาที่ (ผูนําเที่ยวไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 คาวีซาเชงเกน ประเทศโปแลนด 
 

อัตรานี้ไมรวมถึง 

 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 6 วัน เทากับ 12 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 3 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วนั เทากับ 24 ยูโร) 

 น้ําดื่มบนรถ 

 คาทิปพนักงานยกกระเปาเดินทางและสัมภาระประจําโรงแรม (เพื่อปองกันการสูญหาย ควรดูแลกระเปาดวยตัวทานเอง) 

 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุ 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 

เงื่อนไขการชําระคาบริการและการจองทัวร 

1. นักทองเที่ยวตองชําระเงินมัดจํา งวดที่ 1: สํารองที่นั่งจาย 30,000 บาท/ทาน ภายใน 3 วัน โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะ

ยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน 3 วันนับ

จากวันจองทัวร หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีชําระคา

มัดจํามาแลว จะถือวาการจองที่นั่งไดรับการยืนยันแลว 



  
3. หากทานตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่กอนออกบัตรโดยสาร

ทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกันทั้งแบบหมูคณะ และยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากเจาหนาที ่

5. นักทองเที่ยวตองชําระคาบริการสวนที่เหลือ งวดที่ 2: ชําระสวนที่เหลือ 30 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง กรณี

นักทองเที่ยวไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี

ใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองสง

แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงการยกเลิกการจองกับทางบริษัท

เปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองสงแฟกซ อีเมล หรือ

เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ

มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่

ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา) 

(สงกรานต-ปใหม 60 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท + คาวีซา (ถามี)  (สงกรานต-ปใหม 44-59 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-30 วัน หักคามัดจํา 25,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี) (สงกรานต-ปใหม 20-43 วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 4-9 วัน หักคาใชจาย 50-75% ของคาทัวร (สงกรานต-ปใหม 4-19วัน) 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร 

 ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%  

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

5. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง

ศุกร เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 20 ทาน 
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 



  

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกการปฏิเสธการเขา – ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับ

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางไดทางเรายินดีที่จะใหบริการ

ตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา นําหนา ชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง

บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา หรือกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่เปนฝายสงขอมูลมาผิดพลาดเองใหกับทางบริษัทเรา 

5. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง กับ สถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึง ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

สวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว ที่มิไดเกิดจาก

ความผิดของบริษัท เชนภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหาย หรือ

ความเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมี

อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ 

 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก 

เปน 2 หองจะสะดวกกับทานมากกวา 

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได 

 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กก. กระเปาถือข้ึนเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 8 กก.  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนา อยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานมีขอจํากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลวงหนากับเจาหนาที่ฝายขาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประทวง  ภัยธรรมชาติ  การกอจลาจล  อุบัติเหตุ  ปญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคํานึง

และรักษาผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากท่ีสุด  

 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ  ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงิน

คืน  ในกรณีที่ ท านปฎิ เ สธหรื อสละสิทธิ์  ในการ ใช บริ การที่ ท างทั ว ร จั ด ให  ยก เว นท าน ได ทํ าการตกลง                                

หรือแจงใหทราบ กอนเดินทางลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ยกเวนกรณีฉุกเฉิน 



  
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ

มาแลว  หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           เขา

เมือง  

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ             

หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เลมสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของทานมีบุคคลดังตอไปนี้รวมเดินทาง ทางคณะญาติจะตองดูแลและชวยเหลือดวยตนเอง 

1. บุคคลที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ 

2.  ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร ไมเทา หรือ เครื่องมือตางๆในการพยุงตัว 

3. เด็กท่ีมี่อายุไมระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ 

(เนื่องจากหัวหนาทัวร อาจจะดูแลบุคคลดังกลาวขางตนไดไมทั่วถึง) 
 

ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย

สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่

ยกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ใน

กรณีท่ีตั๋วเครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น) 

หมายเหตุ: หากทานเดินทางจากตางจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจงเจาหนาที่ฝายขายกอนเพื่อ

ไดรับเอกสารยืนยันวากรุปทัวรนั้น สามารถออกเดินทางได กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล 

หากทานเปนสมาชิกสะสมไมลของกลุมพันธมิตรสตารอัลไลแอนซ (Star Alliance) ทานสามารถสะสมไมลกับสายการบิน

ออสเตรียนแอรได อาทิเชน รอยัล ออคิดพลัส และไมลสแอนดสไมล เปนตน  สวน Miles and More สามารถสะสมไมลได  
 

โรงแรมและหอง  

 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3ทาน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน  ซึ่งอาจจะ

ทําใหทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองท่ีพักแบบ 3 เตียงได 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการ

ในชวงฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 

 
 



  
กระเปาเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน  

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือข้ึนเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปน

ตน กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยาง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกัน

ในถุงใสพรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( 

ICAO ) 

 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถึงโดยระบ ุวันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และ

หามมีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น

ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสาย

การบินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวาง  

( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่

เกิน 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 

สถานที่เขาชม 

 โปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นปดทําการ หรือ

ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงินคาเขาชมตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให

ทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาว แตเหตุมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถ

เขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทานเนื่องจากไดชําระคาเขาชมไปแลว 
 

การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้

จะชดเชยไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

ดังนั้นจึงไมแนะนําใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ 

 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง

ที่บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณา



  
ชดเชยคาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวย

คาชดเชย USD 20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการ

สูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น 

 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทาน

ตองระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน 

 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจํา ทางบริษัทถือวาทานได

ยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวขางตนแลว 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเชงเกน ประเทศโปแลนด 

         (ระยะเวลาการพิจารณาวีซาประมาณ 10 - 15 วันทํา

การ) 
1. หนังสือเดินทางจะตองมีอายุใชงานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 

2. รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว หามมีเงา หามสวมแวนสายตา และจอตองมีความคมชัด 

และถายไวไมเกิน 6 เดือน 

ตัวอยางรูปที่ใชในการยื่นวีซา 
 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 

4. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 

5. หลักฐานการทํางาน 



  
 หากทานเปนเจาของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของทานในคณะกรรมการบริษัท 

(หนังสือตองออกไมเกิน 3 เดือน กอนวันไปย่ืนวีซา) 

 หากทานเปนเจาของรานคา – สําเนาจดทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อทานเปนเจาของรานคา 

 หากทานเปนพนักงานบริษัท – ตองใหทางนายจางหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ที่ระบุ

ตําแหนง ระยะเวลาการจางงาน และเงินเดือน พิมพเปนภาษาอังกฤษ (จะตองออกหนังสืออไมเกิน 30 

วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนขาราชการ – ตองขอหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานของทาน พิมพเปน

ภาษาอังกฤษ (จะตองออกหนังสืออไมเกิน 30 วัน กอนวันยื่นวีซา) 

 หากทานเปนเจาของกิจการที่ไมการจดทะเบียน – จะตองทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพเปน

ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเชน สําเนาการเชาพื้นที่ เปนตน (บางกรณีกรุณา

ติดตอเจาหนาที่ แผนกวีซา เพือ่ขอคําปรีกษากอนการยื่นวีซา) 

 

 

กรณีเด็กที่มีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ จะตองเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. สําเนาสูติบัตร 

2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาวาขณะนั้นกําลังศีกษาอยูช้ันใด 

3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไมไดเดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผูอื่นที่มิใชบิดามารดา จะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เทานั้น และใหระบุวาเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และระบุวามารดายินยอมใหเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออําเภอเทานั้น 

และระบุวาบิดายินยอมใหเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 

 

6. หลักฐานการเงิน ตองเปนบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุวา To whom it may concern (ซึ่งไมระบุ

สถานทูต)พรอมชื่อเจาของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใชฉบับจริงในการยื่นเทานั้น ซึ่งตองทํากอนการ

ยื่นวีซา        20 วัน 

 สําเนาบัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน  

ที่มีการปรับสมุดกอนหนาวันนัดยื่นวีซา 20 วัน สมมุติวาทานมีคิวย่ืนวีซา 27 ธันวาคม ทานจะตองมียอด

การปรับสมุดครั้งลาสุด ในวันที่ 8 ธันวาคมเปนครั้งสุดทาย 

กรณีบัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะตองมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แตทานตองแนบบัญชี                

ออมทรัพยมาดวย 

 



  
การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดดานบน ตองระบุชื่อเจาเของบัญชี และตองระบุชื่อ

ผูถูกรับรองในจดหมายดวย  

 หากเปนครอบครัวเดียวกัน ทานจะตองแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธของเจาของบัญชีและตัวทาน 

อาทิ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เปนตน 

 หากเปนนายจางรับรองการเงินใหลูกจาง กรุณาใหธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจาง และชื่อ

ลูกจางที่นายจางรับรองคาใชจายให 

หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะตองมีไมต่ํากวา 100,000 บาท ตอการยื่นวีซา 1 ทาน สําหรับบัญชีออมทรัพยตองมีการเดิน

บัญชีอยางสมํ่าเสมอ 

 หากบัญชีของทานมีการเดินบัญชีไมตอเนื่องจะตองใช สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย

ธนาคารทุกกรณี 

 สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

7. ทางบริษัทขอความรวมมือทุกทานไปสัมภาษณ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       

สงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซา  

8. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการยกเลิกวีซา                                      

ของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเปนการเก็บสถิติ 

9. ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาใหกับผูสมัครทุกกรณี  

 

 


