
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปแลนด ์- เชก - ออสเตรยี - ฮงัการ ี

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

   
 
 
 
 

 
 

• ยอ้นอดตีสูค่า่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์(Auschwitz concentration camps) เป็นคา่ยกักกันและคา่ย

มรณะที�ใหญท่ี�สดุในบรรดาคา่ยกักกันของนาซ ี

• เที9ยวเมอืงวอรซ์อ เมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุของประเทศโปแลนด ์อันเป็นศนูยก์ลางทาง

ประวตัศิาสตร ์

• ชมเหมอืงเกลอืที9ใหญท่ี9สดุในโลก 

• เต็มอิ�มกับธรรมชาต ิที�สดุแสนงดงามของฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 

• เดนิเลน่เมอืงนํ0าแรส่ดุแสนโรแมนตกิที�คารโ์ลวี9 วาร ี(Karlovy Vary) 

• พกัในเมอืงมรดกโลก เชสกีD ครมุลอฟ 

 
 
 
         กาํหนดการเดนิทาง        
 

วนัที9  14-23 ม.ีค. 62 53,900.- 
วนัที9  26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 58,900.- 
วนัที9   10-19 พ.ค., 24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 58,900.- 

ราคาเร ิ9มตน้  53,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที9ยง คํ9า 
โรงแรมที9พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈   

2. 
กรงุเทพฯ – 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 – ปราสาทแหง่ปราก – สะพานชารล์  O O  X INTERNATIONAL 

6. ปราก – คารฺโรว ีวาร ี– เชสกี0 ครมุลอฟ  O O O ZLATA ANDEL 

7. เชสกี0 ครมุลอฟ – ฮลัสตัท – เวยีนนา  O O O SENATOR 

8. พระราชวังเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่0าดานูบ  O O O 
PARK INN BY 
RADISSON 

9. บดูาเปสต ์– ดไูบ O X ✈  

10 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที9 1: กรงุเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

วนัที9 2: กรงุเทพฯ – ดไูบ – วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ – ตลาดเมอืงเกา่ – ป้อมวอรซ์อ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 385  

***คณะเดนิทางวนัที9 28 ก.พ.-9 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเที9ยวบนิ ที9 EK 371 

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

***คณะเดนิทางต ัDงแตว่นัที9 26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถงึ ดไูบ

เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี9ยนเครื9อง 

08.05 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์โดยเที9ยวบนิที9 EK 179 

***คณะเดนิทางต ัDงแตว่นัที9 26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.10 น. และถงึ โปร์

แลนด ์เวลา 12.15 น.*** 

11.20 น.
  

ถงึสนามบนิวอรซ์อ ประเทศโปรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัWวโมง และจะเปลี�ยนเป็น 5 

ชัWวโมงในวันที� 31 มนีาคม 2562) นําท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําชมกรุงวอรซ์อ 

(Warsaw) ซึ�งเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ี�สดุของประเทศโปแลนด ์ตั 0งอยูร่มิแมนํ่0าวสิทลูา (Vistula 

River) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอไดก้ลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคัญ และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกลา้, รถยนต์, เครื�องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี0ยังเป็นศูนยก์ลางดา้น

การศกึษาที�สําคัญมากที�สุดของประเทศ นอกจากนี0แลว้ กรุงวอร์ซอยังเป็นที�รูจั้กของนานาชาตจิาก

สนธสิัญญาวอรซ์อ ซึ�งตั 0งชื�อตาม กรุงวอรซ์อ นั�นเอง นําท่านเที�ยวย่านเมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw 

Old Town) ย่านประวัตศิาสตรท์ี�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืง ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์หง่วอรซ์อว ์

(Historic Centre of Warsaw) ซึ�งประกอบดว้ยโบสถ ์พระราชวัง ตลาด ไดรั้บการประกาศใหบ้รรจุ

ไวใ้นบัญชรีายชื�อแหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1980 ใหท้่านไดเ้ที�ยวชมยา่นตลาดเกา่ 

(Old Town Market Place) โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขึ0นในช่วงศตวรรษที� 13 ซึ�ง

ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อื�นๆ ชมกลุ่มสิ�งก่อสรา้งที�เป็น

สถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิช่น กําแพงเมอืงเก่า (city walls) ซึ�งยังคงหลงเหลืออยู่จนถงึ

ปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอรซ์อ (Warsaw Barbican) ด่านปราการรูปครึ�งวงกลม หรอื ป้อมปราการ

แหง่ประวัตศิาสตรท์ี�ครั 0งหนึ�งเคยลอ้มรอบกรงุวอรซ์อเอาไว ้ถกูสรา้งขึ0นในปีค.ศ. 1540 ป้อมปราการสว่น

ใหญถ่กูทําลายไปในชว่งสงครามโลกครั0งที�สอง และป้อมปราการถกูสรา้งขึ0นมาใหมห่ลงัสงคราม ในชว่ง

ระหวา่งปีค.ศ. 1952-1954   

คํ9า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม GOLDEN TULIP WARSAW หรอืเทยีบเทา่   

วนัที9 3: วอรซ์อ – เชสโตโชวา – คราคฟู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเชสโตโซวา่ (Czestochowa) เป็นเมอืงศนูยก์ลางของผูแ้สวงบญุที�สําคัญแหง่

หนึ�งของยโุรป ครสิตศ์าสนกิชนกว่า 4-5 ลา้นคน เพื�อเขา้บชูาเพื�อขอพรจากแบล็คมาดอนนา่ (Black 

Madonna) ณ อารามจสันากอรา่ (Jasna Góra Monastery) รปูพระแมม่าเรยีสดํีา ศนูยร์วมจติใจ

ของชาวคาทอลกิ กล่าวกันว่าสทีี�ใชว้าดมานานกว่า 600 ปีทําใหรู้ปพระแม่เป็นสดํีา ที�รอยบากที�พระ

พักตร ์ซึ�งพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการทําลาย อารามแห่งนี0รอดพน้จากการถูกทําลาย ในสงครามต่างๆ

อยา่งน่าอศัจรรย ์จนกลายเป็นปาฎหิารยท์ี�ศักดิlสทิธิlที�สดุ 

เที9ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง  

บา่ย นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงคราคูฟ โดยเมอืงคราคูฟนั0นเป็น บา้นเกดิองคส์มเด็จพระสันตะปาปา จอหน์ 

ปอลที� 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการขึ0นทะเบียนจากองค์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มอีาคารบา้นเรอืนที�สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัน

ตั 0งแต ่โรมาเนสก ์กอธคิ เรอเนสซองส ์บาร็อก ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

คํ9า       รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HAMPTON BY HILTON  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที9 4: คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิชว์รอตสวฟั –  เมอืงวรอตสวฟั    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตั 0งอยูท่ี�เมอืงวลิชิกา้ เหมอืงเกลอืที�เกา่แก่

ที�สุดของโปแลนดแ์ห่งนี0มปีระวัตกิารทําเหมอืงยาวนานกว่า 1,000 ปี ถอืเป็นเหมอืงใตด้นิที�มหัศจรรย์

ที�สดุแห่งหนึ�งของโลก  นําท่านลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมอืงเกลอื ที�มขีนาดใหญ่มาก แบง่เป็น 9 ชั 0น ลกึ

ลงจากพื0นดนิถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กโิลเมตร ภายในเหมอืงหอ้งซึ�งสรา้งและแกะสลักจากเกลอื

ทั 0งหมด โดยสมัยกอ่นเกลอืมคีา่ดจุทองคํา เพราะใชใ้นการถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลอืใต ้

พื0นดนิ ซึ�งท่านไม่เคยไดเ้ห็นที�ใดมาก่อน โดยเหมืองเกลือในเมืองวีลซิกา องค์การยูเนสโกไดข้ึ0น

ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ�งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย  

เที9ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัเอาซว์ทิช(์Auschwitz concentration camps) เป็น

ค่ายกักกันและค่ายมรณะที�ใหญ่ที�สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ระหว่างสงครามโลกครั0งที� 2  

พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแห่งนี0สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึ�งเริ�มจาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานที�ที�รัฐบาล

โปแลนดต์อ้งการกอ่สรา้งเป็นสถานที�คุมขังนักโทษทางการเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของ

นาซแีละเริ�มตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทั 0งของจรงิที�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารเก็บรักษาภายในตกึตา่งๆ ถงึ 20 อาคาร และทา่นจะไดเ้ห็นของใชต้า่งๆของเชลยชาวยวิที�ถกูหลอก

ใหม้าอยู ่ที�นี� อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมที�วา่กนัวา่ม ีนํ0าหนักรวมกวา่ 7 ตนั 

และชมหอ้งอาบนํ0า หอ้งที�พวกนาซใีชสํ้าหรับกําจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู ่กล่าวกนัวา่สถานที�นี0

มคีนตาย กว่า 1.5 ลา้นคน โดนเกอืบทั 0งหมดเป็นชาวยวิ จากนั0นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืง   วรอตสวฟั 

(Wroclaw) เมอืงมคีวามหลากหลายและการเปี�ยมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตรใ์นเมอืงนี0 เป็น

ดังสะพานเชื�อม ที�เชื�อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมอืงที�ทันสมัยของ

เมอืงใหญ ่ที�มพีื0นฐานทางประวัตศิาสตร ์ชวีติที�เต็มดว้ยวัฒนธรรมและการศกึษา 

คํ9า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง  

 

       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม Q PLUS หรอืเทยีบเทา่    

วนัที9 5:   วรอตสวฟั – ปราก – ปราสาทแหง่ปราก – สะพานชารล์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

เที9ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ  อาหารจนี 

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที�สรา้งขึ0นอยูบ่นเนนิเขาตั 0งแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที� 

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึ�งปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดมีาตั 0งแต่ปี 

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

โกธคิในสมยัศตวรรษที� 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที�ใหญท่ี�สดุในกรงุปราก     ซึ�งพระเจา้ชารล์

ที� 4 โปรดใหส้รา้งขึ0นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที�เก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้

ชารล์ที� 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี� 1 และ  พระเจา้แมกซมิเิลี�ยนที� 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหา

วหิาร อาจไมไ่ดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที�เป็นหนึ�งใน

ส่วนที�เก่าแก่ที�สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที�ประทับของเจา้ชายโบฮีเมียนทั 0งหลาย แลว้เดินชมย่าน

ชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ�งปัจจุบันมรีา้นขายของที�ระลกึ วางจําหน่ายอยูม่ากมาย จากน ัDน

นําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่0าวัลตาวา สไตลโ์กธคิที�

สรา้งขึ0นตั 0งแต่กลางครสิตศ์ตวรรษที� 14 สมัยพระเจา้ชารล์ที� 4 ชมรูปปั0นโลหะของเหล่านักบญุที�ตั 0งอยู่

สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนั0นนําท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงใน

สมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที�สรา้งมาตั 0งแตปี่ ค.ศ.1338 มจีุดเดน่คอื 

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที�สวยงามและยังตบีอกเวลาทกุๆชั�วโมง ใหเ้วลาทา่น

อสิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิ0งสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่ 

คํ9า        อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่    
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที9 6: ปราก – คารโ์รว ีวาร ี– เชสกีD ครมุลอฟ  

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที�ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงแหง่สปาที�ใหญท่ี�สดุ

ของสาธารณรัฐเชค็ เป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงไปทั�วโลกวา่เป็นศนูยก์ลางบําบัดโรคภัยตา่งๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซึ�งปัจจบุนัเป็นที�นยิมของผูค้นทั�วโลกที�จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื�อที�มมีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดื�มนํ0าแร่ซ ึ�งตอ้งดื�มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์ซเลนที�มปีากยื�น

ออกมาเหมอืนกานํ0า  

เที9ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีD ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่เป็นเพชร

นํ0างามแห่งโบฮเีมยี เมอืงที�ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมอืงนี0ตั 0งอยู่รมิสองฝั�งของแม่นํ0าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที�มอีาคาร

เกา่แกต่ั 0งแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึ0นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�ง

ของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ�งสรา้งขึ0นเมื�อปีค.ศ.1250 

ถอืเป็นปราสาทที�ใหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี 

ซึ�งตั 0งอยู่รมิฝั� งแม่นํ Dาวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ0า ฝั� งตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  

คํ9า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม ZLATY ANDEL หรอืเทยีบเทา่     

วนัที9 7: ลนิซ ์– ฮลัสตทั – เวยีนนา  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที�ตั 0งอยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที�โรแมน

ตกิที�สดุใน Salzkammergut เขตที�อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี0ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื0นที�มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที�ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ�งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

เที9ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อสู่ สู่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี 

ผา่นชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพื0นที�อนัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี ชมถนนสายวง

แหวน (Ringstrasse) ที�แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละคร

โอเปรา่ ที�สรา้งขึ0นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลก

ครั0งที� 2 และเปิดใหมอ่กีครั 0งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ�งเป็น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอาคารที�เคยเป็นที�ประทับของราชสํานักฮัปสบูร์ก มาตั 0งแต่คริสต์ศตวรรษที� 13 จนถึงตน้

ครสิตศ์ตวรรษที� 20  

คํ9า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

        เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม SENATOR หรอืเทยีบเทา่     

วนัที9 8: พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํ Dาดานบู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ 

ซึ�งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั 0งแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที� 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึ0นใหม่

อยา่งสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพื�อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น 

ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที�ประทับ ซึ�งไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซึ�งสวยงาม

ไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั�งเศส 

เที9ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เมอืง

หลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงที�ทนัสมยัและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม

ของชนหลายเชื0อชาตทิี�มอีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุก

แหง่แมนํ่0าดานูบ” ชมเมอืงที�ไดช้ื�อวา่งดงามตดิอนัดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝั�งแมนํ่0าดานูบ นําทา่น

ลอ่งเรอืแมนํ่ Dาดานูบอนัเลื9องชื9อ ชมความงามของทวิทัศน์และอารยะธรรมฮังการใีนชว่ง 600-800 ปี

มาแลว้ที�ตั 0งเรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝั�ง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึ�งงดงาม

เป็นที�รํ�าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี0ทา่น

จะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที�สรา้งขา้มแม่นํ0าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทกุชิ0นที�ใชใ้นการสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั    

คํ9า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร อาหารพื0นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ที9พกั      เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที9 9: บดูาเปสต ์– ดไูบ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั0น นําทา่นชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึ�งเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรปู

ดา้นนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias Church) 

ซึ�งเคยใชเ้ป็นสถานที�จัดพธิสีวมมงกฎุใหก้ษัตรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ชื�อโบสถม์าจากชื�อกษัตรยิแ์มท

เธยีส  ซึ�งเป็นกษัตรยิท์ี�ทรงพระปรชีาสามารถมาก  และยงัเป็นกษัตรยิผ์ูท้รงสรา้งสิ�งกอ่สรา้งที�งดงามใน

เมอืงหลวงตา่งๆ อกีมากมาย ซึ�งสรา้งในสไตลน์ีโอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจดุเดน่ที�สดุใน

ศตวรรษที� 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจา้สตีเฟ่นที� 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงาน

ประตมิากรรมที�งดงามของศตวรรษที� 11 อยูห่นา้ ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ววิเหนือเมอืงบดูาที�ท่านสามารถชมความงามของแมนํ่0าดานูบไดอ้ยา่งดป้ีอมแห่งนี0สรา้งขึ0นตั 0งแต่ ค.ศ.

1905 โดยกลุม่ชาวประมงฮงักาเรยีน 

 นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิบดูาเปสท ์ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการ

เลอืกซื0อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยแวะเปลี�ยนเครื�องที�ดไูบ โดยเที�ยวบนิที� EK 112 

***คณะเดนิทางต ัDงแตว่นัที9 26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 15.40 น. และถงึ ดไูบ 

เวลา 23.00 น.*** 

23.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

วนัที9 10: ดไูบ – กรงุเทพฯ  

03.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 376 

***คณะเดนิทางต ัDงแตว่นัที9 26 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเที9ยวบนิ ที9 EK 384 

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

12.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ�การยา้ยเมอืงที9เขา้พกั เชน่ กรณีที9เมอืงน ัDนมี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที9ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี9ยนตามความ

เหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิlในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 0งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิlในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิlในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิlในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื9อทา่นทําการซืDอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื9อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที9ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที9ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัDง มฉิะน ัDนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัDงส ิDน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี9ยนแปลงได ้ท ัDงนีDข ึDนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที9ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

โปรแกรม : โปแลนด ์- เชก - ออสเตรยี - ฮงัการ ี9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
กาํหนดวนัเดนิทาง:    14-23 ม.ีค. 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ9มเตมิเรื9องโรงแรมที9พกั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดี9ยว เพิ9มทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ9มเตมิเรื9องโรงแรมที9พกั) 
53,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื9องบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ื9นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื9นวซีา่ในวนัยื9น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท )  

ช ัDนธุรกจิเพิ9มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ9มตน้ที9ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื9อที9น ั9ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ9ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:    26 เม.ย.-5 พ.ค. 62 

    10-19 พ.ค. 62 

    24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62  

 
 

อตัราคา่บรกิารนีDรวม  
1. คา่ตัWวเครื�องบนิ ชั 0นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื9อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที9) 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงิ�อนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืDอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื9องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ9มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีDยประกนัเร ิ9มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีDยประกนัเร ิ9มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที9มอีายตุ ัDงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 58,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ9มเตมิเรื9องโรงแรมที9พกั) 58,900.- 

พกัหอ้งเดี9ยว เพิ9มทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 58,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ9มเตมิเรื9องโรงแรมที9พกั) 
58,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื9องบนิ ทา่นละ 40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ื9นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื9นวซีา่ในวนัยื9น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท )  

ช ัDนธุรกจิเพิ9มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ9มตน้ที9ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื9อที9น ั9ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ9ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ9ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ0าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ0น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

3. คา่ธรรมเนยีมนํ0ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ0นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์(จาํนวน 2,400 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจาํ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ9น  (20 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

เง ื9อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที9น ั9งจะยนืยนัเมื9อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัDน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที9ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั 0ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ0น 

5. การยื�นวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 0นตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั 0งแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั 0งหมด 

เง ื9อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที9เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที9เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที9เกดิข ึDนจรงิ 

 

 

  ขอ้มลูเพิ9มเตมิเร ื9องต ั�วเครื9องบนิและที9น ั9งบนเครื9องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัWวเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlการ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัWวเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัWวเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิlเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ0นจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ0าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท้ี�มปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ0นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นั0น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ0นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั 0งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิl เก็บคา่ใชจ้่ายทั 0งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัDงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที9  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึDนไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั 0งนี0ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัWว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื9นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ0นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตัWวเครื�องบนิ หรอืคา่ตัWวเครื�องบนิ (กรณีออกตัWวเครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิlในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิlในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด 

ขอ้มลูเพิ9มเตมิเร ื9องโรงแรมที9พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ0นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิlในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ0า ซึ�งขึ0นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั0นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปแลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 

ยื9นวซีา่แสดงตนที9สถานทตูโปแลนด ์

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารที9ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื9นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื9นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี9ยนแปลงกฎและเอกสารการยื9นอยูเ่ร ื9อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที9ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที9ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื9นขอวซีา่จะมเีง ื9อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ9มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื9นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีDรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที9ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ0ว จํานวน 2 ใบ (พื0นหลัง

ขาวเท่านั0น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั0น) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นั0น) 

3.3.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ถา่ยสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลที�ออกคา่ใชจ้า่ย 

3.3.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีD กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- เกษียณ ชี0แจงเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบวุา่เกษียณมาจากบรษัิทหรอืหน่วยงานไหน และระบุ

ตําแหน่งที�เคยทําดว้ย 

- แมบ้า้น ชี0แจงเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบวุา่มรีายรับจากไหน เชน่ จากสาม,ีลกู  

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 0งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที9บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีที9บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีDแจงวา่

ทําไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุํ9ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรที�สถานทตูดว้ย ท ัDงสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั0น) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัDน 

เอกสารยื9นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี9ยนและขออพัเดทเพิ9มเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ9มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื9นวซีา่เชงเกนประเทศโปแลนด ์
 
   (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มลูนี0ในการจองควินัดหมายให ้

ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนั0นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลังจะตอ้งตรงกับขอ้มลูที�
ทา่นกรอกใหม้าเทา่นั0น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

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

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

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชื�อ-นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื0อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ั 0งแตว่นัที�...............................ถงึวนัที�..................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ0วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี0 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        กรณุาระบชุื�อ .............................................    

ส ิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั0งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี9ยวขอ้งใดๆท ัDงส ิDน 

ท ัDงนีDบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัDน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


