
 

 
 



 

 

วันที่ 1 
27 ธ.ค. 61 

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) ศุกร 

21.00 น. พรอมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 
D16-19 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระ
และการเช็คอิน  

หมายเหต ุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชา
รถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณี
ที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร 
หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

 

วันที่ 2 
28 ธ.ค. 61 

เวียนนา (ออสเตรีย) - บูดาเปสต (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ลองแมน้ํา
ดานูบ 

เสาร 

01.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยการบินไทยเที่ยวบินท่ี  TG936  
07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผานพธิีการ

ตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว รถโคชรอรับคณะเพื่อออกเดินทางสู นคร
บูดาเปสต ประเทศฮังการี เที่ยวชมเขตเมืองเกา ชมเมือง ณ จัตุรัสใจกลาง
เมืองอันเปนที่ต้ังของทําเนียบประธานาธิบดี เก็บภาพประทับใจกอนเดินทางสู
นครบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมน้ําดานูบแยกเปนเมืองเกาและใหม อัน
ไดแกเมืองบูดาและ เปสต อันเปนที่มาของคําวาบูดาเปสต นครที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมอันล้ําคา ริมสองฝงแมน้ําดานูบ 

(225 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Local 
บาย เที่ยวชมนครบูดาเปสต นําชมจตุรัสฮีโร ที่รําลึกถึงการสรางชาติ และการรอด

พนจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต เลาะเลียบผานสวนสัตว และ
สวนสาธารณะอันเปนที่พักผอนหยอนใจของชาวเมือง ที่อาบน้ําสาธารณะ
แบบโรมัน ผานชมอาคารรัฐสภาที่สรางในสไตลแบบกอธิค โดดเดนเปน
ตระหงาน แลวขามสูฝงบูดา เพื่อขึ้นชมปอมชาวประมง และโบสถแมทเธียส 
เลาะเลียบสูคาสเซิลฮลิล ชมทิวทัศนของเมืองที่ถูกแยกออกเปนสองฝง นํา
ทานสูถนนชอปปงที่มีสินคาพื้นเมืองนานาชนิดจําหนายเปนของฝาก อาทิ ผา
ปก เคร่ืองแกวของที่ระลึกตางๆ จากน้ัน นําทานสัมผัสกับบรรยากาศแหงการ
ลองเรือดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปตยกรรมแบบกอธิค เรียงราย
สองฝงแมน้ํา มนตเสนหที่ไมเสื่อมคลาย และรับการยกยองวาเปนเมืองโรแมน
ติก บนสายน้ําแหงหนึ่งของโลก 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก NH BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน www.nh-hotels.com 

วันที่ 3 
29 ธ.ค. 61 

บูดาเปสต - หมูบานเซนเทนเดอร - วิเซกราด - เอสตารกอม - คราคูฟ 
(โปแลนด) 

อาทิตย 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 



 

 

08.00 น. เดินทางสูตอนเหนือเขตทองเที่ยวที่เรียกวา ดานูบ เบ็นด (Danube Bend) โคง
น้ําสุดสวยทางตอนเหนือท่ีใหอารมณมากกวาความเปนเมืองหลวง ประกอบ
ไปดวย 3 เมืองทองเที่ยวสุดสวยตั้งอยูบนฝงแมน้ําดานูบ โดยเริ่มเท่ียวจาก
เมืองแรกคือ เซนเท็นเดร อดีตเมืองหนาดานของจักรวรรดิโรมัน ผลจากการ
รุกรานของพวกมองโกลและเติรก ทําใหเมืองถูกทําลายลงและไดมีการบูรณะ
และสรางขึ้นใหมในศตวรรษที่ 18 เปนแบบบาร็อก สถาปตยกรรมช้ินเอกที่
คุณจะเห็นไดตั้งแตจตุรัสกลางเมือง, โบสถ, บานของพอคา, พิพิธภัณฑ, 
รานคาและรานขายของที่ระลึก เที่ยวชมเมืองที่กลาวกันวา โรแมนติคจนยากที่
จะลืมเลือน อีกเมืองถัดไปคือ วีเซอกราด ตั้งอยูทางฝงขวาของแมน้ําดานูบ
เชนเดียวกัน เมืองนี้มีความงดงามประดุจหนึ่งภาพวาด ตั้งอยูในโคงของแมน้ํา
ดานูบเหมาะกับการทองเที่ยว ชมรอยัลพาเลซ ปราสาทที่สรางขึ้นในยุคกลาง
อยูบนยอดเขา Sibrik บนความสูง 300 เมตรโดดเดนเปนสงา ในชวงศตวรรษที ่
13 สถานที่แหงนี้ถูกใชเปนที่พบปะสังสรรคของเหลาอัศวินที่เดินทางไปรบใน
สงครามครูเสค และเมืองสดุทายคือ เอสเตอกอม เปนเมืองเล็กๆที่มีบทบาท
สําคัญในการจัดตั้งประเทศมากวา 1,000 ป เมืองเต็มไปดวยเรื่องราวใน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันนาสนใจ นําชมบาซิลกิา โบสถอันเปนศาสน
สถานที่ใหญที่สุดในฮังการ ี ภายในมีภาพเขียนโดยจิตรกรเอก กรีโจเล็ตโต ได
บรรจงวาดภาพการเสด็จขึ้นสูสวรรคของมาดอนนาไว เมืองนี้มีพรมแดนเพียง
แมน้ํากั้น ฝงตรงขามเปนเมืองสตูโรโวของสาธารณรัฐสโลวัก ที่มีสะพานมา
เรีย วาเลเรีย เชื่อมสองฝงดัง่บานพี่เมืองนอง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย เดินทางตอขึ้นเหนือสูพรมแดนของสโลวักในเขตของเทือกเขาตาตาร (Tatra) 

เปนสถานท่ีสูงที่สุดและสวยงามที่สุดแหงเทือกเขา Carpathian ยอดเขาท่ีสูง
ที่สุดของโปลิชตาตรา คือ Rys (2,499 เมตร) ขามพรมแดนเขาสูเมืองคราคูฟ 
เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค, เรอเนซองส, 
โกธิค, บาร็อกและเบลลา-อีโปค ไวดวยกันอยางนามหัศจรรย 

(368 ก.ม.) 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.mercurekrakow.com 

วันที่ 4 
30 ธ.ค. 61 

คราคูฟ - คายกักกันเอาทสวิทช เบอรกเนา (คายกักกันและพิพิธภัณฑ
สงคราม) - เที่ยวยานโอลดทาวน 

จันทร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูเมืองเอาสชวิตซ - เบอรกเนา (Auschwitz-Birkenau) ที่ต้ังคายกักกัน

และพิพิธภัณฑสงคราม ภาพสะทอนใหเห็นถึงการทารุณกรรมและความ
โหดรายของสงครามโลกคร้ังที่ 2 ที่ชาวนาซีนําเอานกัโทษชาวยิวขึ้นรถไฟสู
คายกักกันแหงนี้และใชเปนที่ประหารดวยแกสพิษรมควัน กวา 1.5 ลานคน 
ชมสารคดีในประวัติศาสตรกับเรื่องราวของความเปนจริง เขาสูพิพิธภัณฑ
กลางแจง อันเปนสถานท่ีตางๆในคายกักกัน อาทิ หองขังนักโทษ, หองรมแกส
พิษและเตาเผาศพ นําทานขึ้นหอคอยเพื่อชมทัศนียภาพของคายกักกันที่
แข็งแรงและใหญที่สุดซึ่งองคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตรดวย 

(70 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



 

 

บาย หลังอาหาร เดินทางกลับสูคราคูฟ นําทานเที่ยวชมเมืองหลวงเกาคราคูฟ 
(Krakow) ป  ค .ศ . 965 คราคูฟ  หนึ่ งในศูนย กลางทางวัฒ นธรรม และ
วิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดแหงโปแลนด และมีอารยธรรมรุงเรืองมากที่สุด อัน
จะเห็นไดจากอาคารบานเรือนที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัย 
ตั้งแต โรมาเนสก, โกธิค, เรอเนสซองส, บาร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอคลาสสิค
และอารตนูโว ขึ้นชมวาเวลฮิลล อันเปนที่ตั้งของพระราชวังหลวง เปนที่
ประทับของกษัตริยโปแลนดมานานหลายศตวรรษ เปนผลงานแบบเรอเนส
ซองสที่งดงามแหงหนึ่งของยุโรป เขาชมในสวนที่เปนรอยัลอพารตเมนต จัด
แสดงภาพเขียน, ศิลปะและงานประติมากรรม พระตําหนักดานในเก็บสิ่งล้ําคา
อันไดแก ผาปกทาเปสตรี้ 142 ผืน นําทานชมทองพระคลังหลวง, หองอาวุธ
ยุทธปกรณในสมัยโบราณ ใกลกันเปนมหาวิหารวาเวล มีความสําคัญในทาง
ประวัติศาสตร ใช เปนที่ราชาภิ เษกกษัตริยทุกพระองค , ปอมปราการ 
(Barbakan) อายุกวา 600 ปปกปกษรักษาเมืองที่หลงเหลืออยู แนวกําแพง
เมืองเดิมเปนที่ช่ืนชอบของศิลปนท่ีจะมาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE KRAKOW OLD TOWN หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.mercurekrakow.com 

วันที่ 5 
31 ธ.ค. 61 

คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลิซกา - วอรซอ อังคาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเหมืองเกลือวิลิชกา เหมืองเกลือใตดินท่ีเกาแกที่สุดแหงหน่ึง

ของโลกที่ยังคงดําเนินกิจการเหมืองรวมอยูดวย เสนทางทองเที่ยวที่วกวนใต
ดินผานหองที่จัดแสดง และถ้ําขนาดใหญท่ีแกะสลักจากหินเกลือในลักษณะ
พิเศษเฉพาะ โบสถขนาดเลก็ เซนตคิงกา ที่อยูลึกลงไป 101 เมตร จัดเปนหอง
ที่สวยงามทีสุ่ด ประดับตกแตงดวยโคมไฟท่ีทํามาจากหินเกลือคริสตัล และยัง
มีการแกะสลักหินเกลือสีเทาแบบนูนตํ่าตามแบบผลงานของศิลปนดัง ลีโอนา
โด ดาวินชี แลวขึ้นลิฟทกลับสูดานบน โดยมีความลึกกวา 135 เมตร จากน้ัน
เดินทางกลับสูเมืองคราคูฟ พาทานเขาสูจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญทีสุ่ดในยุโรป
กลาง รายลอมดวยรานกาแฟ, ผับ, รานอาหารตางๆ, อาคารท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและหางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป ที่ท่ีคุณสามารถหาซื้อ
ทุกอยางดังใจปรารถนาเพื่อเปนของที่ระลึกจากประเทศโปแลนด 

(30 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย อําลาเมืองคราคูฟ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุของโปแลนด เดินทาง

สูเมืองวอรซอ เมืองหลวงทีม่ีชีวิตชีวามากที่สุดแหงหน่ึงในยุโรปกลาง วอรซอ 
เปนเมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปแตก็ยังถูกจัดวาเปนเหมืองใหมสําหรับ
ประวัติศาสตรของชาติโปแลนด เมืองวอรซอ ไดเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เปนปามา
โซเวียน (Mazovian) เมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 เริ่มขึ้นในป 1939 ชาวเมืองได
รวมกันปกปองประเทศไวอยางกลาหาญ จนในที่สุดก็เกิดการจลาจลและการ
กอความไมสงบขึ้นในโปแลนด การพยายามตอตานความไมสงบ ถูก
ปราบปรามอยางโหดรายปาเถื่อน กองกําลังทหารนาซีไดเผาทําลายลางอาคาร
ตางๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอรเซ็นต หลังสงครามจบสิ้น ชาวโปลิชได
ชวยกันบูรณะซอมแซมกอสรางเมืองขึ้นมาใหม ดวยความมุงมั่นและต้ังใจกับ
ความเสียสละของประชาชน ทําใหวอรซอในวันน้ีกลับมาเปนเมืองเกาใน
ประวัติศาสตรที่สวยงามดังเดิม 

(320 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 



 

 

 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน 

www.mercurewarsaw 
centrum.com 

วันที่ 6 
1 ม.ค. 62 

เที่ยวเมืองเกาวอรซอ - พระราชวังเกาะกลางน้ําลาเซียนสกี้ พุธ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเท่ียวชมเมืองวอรซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูรวมกัน

ในเขตเรียกวา Warsaw Ghetto เขาสูเขตเมืองเกา (Stare Miasto) สรางขึ้นมา
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 เปนที่ต้ังบานเรือน โบสถและพระราชวังหลวง 
(Royal Castle)  เขาชมภายในท่ีตกแตงอยางวิจิตรพิสดารดวยศิลปวัตถุและ
เคร่ืองประดับเกาแกอันเปนสมบัติล้ําคา ภายในมีภาพเขียนท่ีสําคัญคือ ภาพ
กรุงวอร86ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรนาโด คานาเล็ต
โต ที่ชาวโปลิชใชเปนตนแบบในการบูรณะซอมแซมกรุงวอรซอจนกลับมาเปน
เมืองหลวงที่สวยงาม Royal Way หรือถนนราชดําเนิน ความยาวกวา 4 
กิโลเมตร เปนที่ต้ังของอาคารบานเรือน, โบสถ, วิหาร, รานคา วอรซอ มีพื้นที่
สีเขียวคิดเปนรอยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ 
บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปนของคีตกวีคนดัง “โช
แปง” พระราชวังแหงนี้ไดเคยเปนท่ีประทับของพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อคร้ังเสด็จประพาสวอรซอในป 
ค.ศ.1897 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บาย เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปเยี่ยมชมพระราชวังเกาะกลางน้ําลาเชียนสกี้ 

(Lazienki Palace) สรางเสร็จป ค.ศ.1689 และกษัตริยสตานิสลอวที่ 2 ออกุส
ตุส ไดทรงซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ในป ค.ศ.1766 และปรับเปลี่ยนใหเปน
พระราชวังฤดูรอน เพื่อเปนที่ประทับสวนพระองคของกษัตริยในราชวงศ
โปแลนดเรื่อยมา จากนั้นเดินทางตอเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศของเมืองวอรซอ 
และถายภาพจุดสําคัญอยาง “ศูนยวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรวอรซอ” อาคาร
ในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที่ในแถบยุโรปตะวันออกเรียกวา “รูปแบบ
สังคมนิยม” ที่ท้ังโออา สูงเดนเปนสงาที่สุดในเมืองวอรซอ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก MERCURE WARSAW CENTRUM หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.mercurewarsaw 

centrum.com 

วันที่ 7 
2 ม.ค. 62 

วอรซอ - วรอตซวาฟ - กรุงปราก (สาธารณรัฐเชค) พฤหัสบดี 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. ออกเดินทางสูเมืองวรอตซวาฟ (WROCLAW) เมืองที่ผสมผสานศิลปะ 

วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมท่ีเกาแกกวา 7 ศตวรรษและสถาปตยกรรม
สมัยใหมอยางลงตัว นอกจากน้ียังเปนเมืองสําคัญดานธุรกิจอุตสาหกรรม และ
การทองเที่ยวที่สําคัญของโปแลนดอีกดวย นําคณะเท่ียวชมเมืองวรอตซาฟ  

(220 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บาย เดินทางสูกรุงปราก เมืองแหงปราสาทรอยยอด ขึ้นช่ือวาเปนเมืองสุดโรแมนติ

กอีกเมืองหน่ึงของโลก 
(279 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Chinese 
 นําทานเขาสูที่พัก OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.occidentalphaha.com 



 

 

วันที่ 8 
3 ม.ค. 62 

ปราสาทปราก- เที่ยวชมเขตเมืองเกา- สะพานชารล- นาฬิกาดาราศาสตร ศุกร 

07.30 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. นําทานเขาชมปราสาทแหงกรุงปราก สรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ดวย

ศิลปะแบบกอธิค เคยไดรับการรับรองจากกินเนสสบุก วาเปนปราสาทโบราณ
ที่ใหญที่สุดในโลก ปจจุบันไดเปนที่พํานักของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเชค 
ชมความใหญโตโออาของตัวปราสาท และโบสถเซนตไวตัส ที่เดนเปนสงา แต
ละลานกวางประดับประดาไปดวยน้ําพุ รูปปนนักบุญ โบสถเซนตจอรจ และ
คอนแวนต รวมทั้งโอลดรอยัลพาเลซ และโกลเดนเลน ซึ่งเคยใชเปนท่ีพํานัก
ของชางฝมือในยุคสมัยกอน เพื่อเลนแรแปรธาตุตางๆ ใหเปนทองคํา ที่จะทํา
ใหทานยอนไปถึงความยิ่งใหญของโบฮีเมียในอดีต 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
13.00 น. นําทานเดินสูสะพานชารล สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง สรางดวยหิน

ขนาดใหญ ประดับดวยรูปปนของนักบุญถึง 28 องค ชาวคริสตเชื่อวา หาก
เดินผานสะพานแหงนี้ ตองขอพรจากนักบุญจอหนแหงเนโปมุข กรุงปรากใน
ยุคกลาง เคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิริมฝงแมน้ํา
วัลตวา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา, 
พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปนท่ีไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีเยี่ยม จนเขาสู
จตุรัสใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของวิหารตินส ใหทานไดเลือกซื้อเคร่ืองแกว
โบฮีเมีย “โมเซอร” ที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกและ ชมนาฬิกาดาราศาสตร
โบราณ เมื่อตีบอกเวลาจะมีหุนออกมาเตนรําใหนักทองเที่ยวไดชม เปน
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก  อิสระใหทานไดมีเวลาชอปปงใน
หางสรรพสินคาอันทันสมัย อาทิ มารคแอนดสเปนเซอร หรือรานคาแบรนด
เนมอ่ืน ๆ ใน Palladium Shopping Mall   

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก OCCIDENTAL PRAHA FIVE หรือเทียบเทาในระดับ

เดียวกัน 
www.occidentalphaha.com 

วันที่ 9 
4 ม.ค. 62 

กรุงปราก - เวียนนา (ออสเตรีย) - พระราชวังเชิงบรุนน - ชอปปงบนถนน
คารทเนอรสตรีท  

เสาร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสูกรุงเวียนนา ระหวางทางผานเขตหุบเขาวาเคา เสนหของเมืองเล็กๆ 

ที่เต็มไปดวยบานเรือนในยุคเรเนซองซ มองดูราวกับอยูในเมืองแหงเทพนิยาย 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร Chinese 
บาย จากน้ันนําคณะเขาชมความงามของพระราชวังเชิงบรุนน พระราชวังอัน

ยิ่งใหญท่ีถูกสรางขึ้นใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายส เขาชม
ภายในกวา 20 หองที่จัดแสดงไวอยางนาชม ผานหองทรงงาน หองบรรทม 
หองแกลลอร่ี หองรับรอง (Great Hall) สิง่ที่แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญแหง
ราชวงศฮัปสเบิรก หลังจากน้ันนําทานเขาสูริงสตราเซ ถนนสายวงแหวนท่ีราย
ลอมไปดวยสถานที่สําคัญ อาทิ โรงละครโอเปราท่ีเกาแก และยังมีการจัด
แสดงคอนเสิรตและโอเปราตลอดป พระราชวังฮอฟบูรกอันยิ่ง ใหญ ซึ่งใน
ปจจุบันเปนท่ีทําการสําคัญของรัฐ ใกลกันเปนโรงเรียนสอนขี่มาแบบสเปน 
แลวผานไปชมอาคารรัฐสภา ซิตี้ฮอลล กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม 

 
 
 
 



 

 

อันเปนที่ตั้งขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป ใหทานไดชมสาย
แมน้ําดานูบใหมและเกา ท่ีมีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป 

15.00 น. อิสระสําหรับนักชอป เวียนนาไมไดเปนเพียงสวรรคของผูหลงใหลธรรมชาติ
และวัฒนธรรมเทานั้น แตยังเปนที่ท่ีใชเลยสําหรับนักชอปปงอีกดวย ถนนช
อปปงสายสําคัญคือคารทเนอรตราสเซ เพลิดเพลินไปกับสินคาแบรนดเนม
แฟชั่นชั้นนําจากฝรั่งเศส, นาฬิกาชั้นดีจากสวติเซอรแลนด, สินคาแฟชั่นจาก
อิตาลี หรือของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง ศิลปหัตถกรรมแบบออสเตรียนมีเสนห
เฉพาะตัว เคร่ืองแกวและคริสตัลของสวาร็อฟสกี้ อันเปนที่ช่ืนชอบของ
นักทองเที่ยว ในการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) เมื่อซื้อสินคาครั้งละไมต่ํากวา 
75 ยูโร โดย Global Refund TAX FREE SHOPPING หรือเพลิดเพลินไปกับ
การน่ังจิบกาแฟตนตํารับแทๆ และซัคเกอรเคกที่มีช่ือเสียงของเวียนนา 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Local 
 นําทานเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL SAVOYEN หรือเทียบเทาใน

ระดับเดียวกัน 
www.austriatrendhotelsavoyen.at 

วันที่ 10 
5 ม.ค. 62 

กรุงเวียนนา - เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ อาทิตย 

07.00 น. รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ไดเวลาอันสมควร นําคณะออกเดินทางสูสนามบินกรุงเวียนนา เพื่อเดินทาง

กลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา  TAX  REFUND  คืนภาษีกอนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG937  

วันที่ 11 
6 ม.ค. 62 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ จันทร 

05.20 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา  

โดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีนักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 
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คาทัวรรวม : 
  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่  6 ธันวาคม 2561 

 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 คาเขาตามที่ระบุในรายการ 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปแลนด (เชงเกน) **โปรแกรมทัวรพักในโปแลนด 4 คืน** 
 คาประกันการเดนิทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุมครองการสูญเสียชีวติ/อวัยวะจากอุบตัิเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 
3,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกนิ 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสขุภาพ
ที่ไมไดเกดิจากโรคประจําตัว 
–หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบ ทายใบ



 

 

จองทวัร 
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทาน

เองไมเกิน 7 กิโลกรัม  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

คาทวัรไมรวม : 
  คาภาษหีัก ณ ที่จาย 3% 

 คาทิปหัวหนาทวัร และไกดทองถิ่น 
 คาทําหนงัสือเดนิทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครือ่งดื่มในหองพกั และคาอาหารที่สั่งมาในหองพกั

คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษในรานอาหารนอกเหนือจากทีท่างบริษทัฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปน
กรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

การจองทัวร (How to make your reservation) 
 หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือทีท่าน

รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยนืยันการเดนิทาง
ของทาน กรุณาจองทัวรและชาํระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดนิทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวนัที่
จอง ซึ่งเงนิมดัจําดังกลาวจะเปนการยนืยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลอืลวงหนา 30 วัน
กอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวนัทีก่ําหนด ทางบริษทัฯถือวาทานยกเลกิการเดนิทางโดย
ไมมีเงื่อนไข 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานทีท่องเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอือ้อํานวยตอบคุคลดังตอไปนี ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมอืตางๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบคุคลไรความสามารถ 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทวัร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มคีวามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทวัร อาทเิชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา

หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทวัร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหวัหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเทีย่วได   

การยกเลกิการจองทวัร (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดอืนตุลาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสตมาส และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 60 วนั  คืนเงนิมดัจําทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนออกเดนิทาง 59-45 วัน  หักมดัจํา 20,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 44-30 วัน  หักมดัจํา 30,000 บาท/ทาน 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 29-15 วันกอนการเดนิทาง  หัก 50% ของคาทัวร 
  ยกเลิกกอนการเดนิทาง 14-1 วันกอนการเดินทาง หัก 90% ของคาทัวร 
  ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคาทวัร 
  หากทานยกเลกิการเดนิทางในเงื่อนไขใด เงือ่นไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดนิทางมาแทนได โดยสามารถ

ยื่นขอวีซาไดทนัตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลีย่นชื่อตั๋วเทานั้น และ
ตองไมอยูในเงือ่นไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทานยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ
วีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามอนัเปนการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิ
พรอมกนัทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีทีท่านไม
แนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมตัิวีซาจากทางสถานทตู ทางบริษทัขอแนะนําใหทานยื่นขอวซีาแบบเดี่ยว 



 

 

ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผีูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วนั และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณทีี่เกดิเหตจุําเปนสดุวสิัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 
การกอจลาจล, อุบัติเหต ุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ 
TRAVELLER OASIS PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)  ที่ระบุความรับผิดชอบไว
ในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคาํนึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สดุ และทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกดิขึน้ หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไป
ในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงนิคาทวัรที่ทานชําระมาแลว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดนิทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย

คาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกนั หากตองการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบนิเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  และในกรณียกเลิกการเดนิทาง ถาทางบริษทัฯ ได
ดําเนนิการออกตัว๋เครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานัน้ และหากทาน
ไมแนใจในวันเดนิทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกบัเจาหนาทีฯ่ เพื่อยืนยนัในกรณทีี่ตัว๋เครื่องบินสามารถทํา 
REFUND ไดหรือไมกอนทีท่านจะชําระเงินคาทวัรสวนทีเ่หลือ 

การสะสมไมลของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%, 

ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบนิ ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน  
ขึ้นอยูกับเงือ่นไขการสะสมไมลของสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสทิธิ
ของสายการบินเทานั้น 

คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบนิปรับคาธรรมเนียม ณ วนัที่ 19 กันยายน 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน

ภายหลัง ถือเปนคาทวัรสวนเพิ่มทีท่างบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) 
  หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรบัพัก 2 ทาน 

 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรบัพัก 2 ทาน 
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง 

/ สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทัง้นีข้ึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกนัในแตละประเทศ)  
 หองพักแบบ Single คือหองพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน 
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 

ทาน 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมคีวามประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพกัของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกนั ซึ่งอาจจะทาํใหทานไมไดหองตดิกันตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่องปรับอากาศที่มี
จะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น   

 ในกรณทีี่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองทีเ่ปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มขีนาดกะทัดรัด และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง
กันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE 
SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได 



 

 

สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจัดโปรแกรมทวัรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวนัเดนิทางดงักลาวตรงกับวนัที่สถานที่เขาชมนั้น 

ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมไิดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวนัทีค่ณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ 
หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมกีารลาชา หรือเหตหุนึ่งเหตุใดในระหวาง
การเดนิทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดงักลาวได ทางบริษทัฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน 
เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวนั
เดินทางของทานกอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  คาทวัรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทานมีกระเปา

เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเกบ็โดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึน้ลงได  ทานสามารถเรียกรองเงินคนืได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบนิ คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้าํหนักเพิ่มเปนสทิธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได 

 สําหรับกระเปาสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหนําขึน้เคร่ืองได ตองมนี้ําหนกัไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 
เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทวัร ที่ตองมบีินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนกัสวนที่เกนิ 

 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลือ่นและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกดิจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญในวงเงนิสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / 
ทาน 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) 
 ในประเทศตางๆ ในยุโรป มีการรณรงคเร่ืองการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมี

ขอกําหนดที่ชดัเจนในเร่ืองการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบหุรี่ ทั้งนีเ้นื่องจากสขุภาพของคน
สวนรวม 

การเดนิทางเปนครอบครวั (Family) 
 หากทานเดนิทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดนิทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ทีต่องไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 
ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 

ตามกฎระเบียบการยื่นวีซาเขาประเทศโปแลนด  ใชเวลาทําการประมาณ 14 วันทําการ 

(ลูกคาทุกทานตองมาโชวตัวเพ่ือทําการสแกนลายนิ้วมือทีด่วยตนเอง) อาคารแอทธินี่ ทาวเวอร ถ.วิทยุ 
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม

ประเทศเชงเกนหรือประเทศอืน่ กรุณาแนบมาดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน 
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / 

สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน

ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา



 

 

ทํางานตามปกติ 
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6  เดือน 

พรอมวัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงิน ออมทรัพย ของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน 
 หนังสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควร

เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงิน ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออก
หนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** (รบกวนทุกทานเตรียมสมุดบัญชีเงิน
ฝากเลมจริงไปดวยในวันยื่นวีซา) 

 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน 
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผล
ใดก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได 

 บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆอนัเกิดจากการปฏิเสธวีซาของทางสถานทูต ตามขอตกลง
ของสนธิสัญญาเชงเกน ในกรณียื่นวีซาผิดประเภทหรือผิดจากเงื่อนไขที่สถานทูตระบุไว 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 


