
 

 

 

 

  

TOUR HIGHLIGHTS 

• กรงุวอรซ์อว ์
• พระราชวงัหลวง 
• เมอืงวรอตสวฟั 
• เมอืงคราคฟู 
• พระราชวงัวลิานาว 

 

• เมอืงโทรุน 
• เมอืงพอซนัน 
• ค่ายกกักนัเอาชวติช์ 
• เหมอืงเกลอื 
• สวนลาเซยีนสกี้ 
 

SPECIAL! 

• พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อร่อยกบัอาหารพืน้เมอืงและจนี
ตลอดการเดนิทาง 

119,000.- (รวมค่าวซี่า) 
12 – 21 เม.ย. 66 

ตารางการเดินทาง 



 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร 

โรงแกรมท่ีพกั 
B L D 

1 
• กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคาน์เตอรส์ายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ส (OS)  

  
 

 
Radisson Blu Sobieski Warsaw **** 

 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่1) 

2 
• กรุงวอรซ์อว ์
• พระราชวงัวนิานาว 
• สวนลาเซยีนสกี ้

✓ ✓ ✓ 
Radisson Blu Sobieski Warsaw **** 

 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่2) 

3 
• ปราสาทมลับอรค์ 
• เมอืงกดงัส์ ✓ ✓ ✓ 

Mercure Gdansk Stare Miasto ****  
หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่3) 

4 
• เมอืงโทรุน 
• เมอืงพอซนนั ✓ ✓ ✓ 

Mercure Hotel Poznan **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่4) 

5 
• เทีย่วเมอืงพอซนนั 
• เมอืงวรอตสวฟั ✓ ✓ ✓ 

Mercure Wroclaw Centrum **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่5) 

6 
• ค่ายกกักนัเอาชวติช ์
• เมอืงคราคฟู ✓ ✓ ✓ 

Mercure Stare Miasto Krakow **** 
หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่6) 

7 
• เหมอืงเกลอื 
• เทีย่วเมอืงเก่าคราคฟู ✓ ✓ ✓ 

Mercure Stare Miasto Krakow **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่7) 

8 
• เมอืงเชสโตโชว่า 
• กรุงวอรซ์อว ์ ✓ ✓ ✓ 

Radisson Blu Sobieski Warsaw **** 
 หรอืเทยีบเท่า (พกัคา้งคนืที ่8) 

9 
• เมอืงเก่าวอรซ์อว ์
• พระราชวงัหลวง 
• สนามบนินานาชาตวิอรซ์อว ์โชแปง//กรุงเทพ  

✓ ✓   

8 • เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ     
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 : กรงุเทพ 

23.30 น. พบเจา้หน้าทีแ่ละมคัคุเทศกไ์ดท้ี ่เคาน์เตอรส์ายการบินออสเตรียน แอร(์OS) 
แถว G 15-19 (Row G 15-19) ประตูทางเขา้ที ่4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภมิู 
 

12.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยีดว้ยเทีย่วบนิ OS016 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.50 ชัว่โมง) 
ทางสายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสูก่รุงเวยีนนา 
 

18.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 
21.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงวอรซ์อว ์ประเทศโปแลนด ์ดว้ยเทีย่วบนิ OS627 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
22.40 น. เดนิทางถงึกรุงวอรซ์อว ์ประเทศโปแลนด์ 

--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Sobieski Warsaw **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) --- 

 

 



 

 

 

 

 

 

Day 2 : กรงุวอรซ์อว ์– พระราชวงัวิลานอฟ - สวนลาเซียนสกี ้

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวงัหลวงสไตลบ์ารอคทีส่รา้งขึน้โดยสมเดจ็

พระเจา้จอหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด ์ภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทีส่ าคญั
ของประเทศโปแลนด์ทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนี้ถูกเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 

 

 

DAY 2 



 

 

Day 2 : กรงุวอรซ์อว ์– พระราชวงัวิลานอฟ - สวนลาเซียนสกี ้

บ่าย น าท่านเขา้ชม พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวงัหลวงสไตล์บารอคที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จ
พระเจา้จอหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด์ ภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ส าคญั
ของประเทศโปแลนด์ที่มีความส าคัญทางประวตัิศาสตร์ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์   
 

น าท่านชม สวนลาเซียนก้ี (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอร์ซอว์ ที่รวบรวม                
พนัธุไ์มน้านาพนัธุ ์น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียเ์ฟดเดอริก โชแปงค ์(Chopin Memorial Monument)              
นักเปียโนผูม้ชีื่อเสยีงระดบัโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กบั พระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienski Palace) หรือท่ีรู้จกั
กนัในนามพระราชวงักลางน ้า (Palace on the Isle) พระราชวงัฤดูร้อนสไตล์บารอกที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 
1674 โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื่อใชเ้ป็นโรงอาบน ้า และถูกต่อเตมิเพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น
ใน         ปีค.ศ. 1766 โดยกษตัรยิ ์Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรหูรา และไดร้บัการยกย่อง
ว่ามคีวามงามเทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝรัง่เศส นอกจากนี้พระราชวงัแห่งนี้ยงัเคยเป็นที่
ประทบัของพระบาทสมเดจ็rพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั หรอื รชักาลที ่5 ครัน้เสดจ็ประพาสยุโรป 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Sobieski Warsaw **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Day 3 : ปราสาทมลับอรก์ - เมืองกดงัส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ระยะทำง 311 ก.ม. ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  เมืองท่ีถูก
สร้ำงขึ้นในสมยัยุคกลำงโดยกลุ่มอศัวินของศำสนำคริสต์ นิกำยทอยโทนิค เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมพลของอศัวิน                
น าท่านเขา้ชมปราสาทมลับอรก์ (Malbork Castle) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
ปราสาทแห่งนี้สรา้งขึ้นโดยอศัวนิของศาสนาครสิต์ นิกายทอยโทนิค ซึ่งรูปแบบของปราสาทนัน้เป็นตวัอย่างที่
แสดงถงึศลิปะคลาสสกิของป้อมปราการในยุคกลางเพือ่รบัการโจมตขีองศตัร ูและเป็นมหาวหิารของนิกาย โดย
ไดส้รา้งจนแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1406 มอีาคารหลกั 2 ทศิ คอืทศิเหนือและทศิตะวนัตก ซึง่ช่วงหลงัเมื่อนิกายทอย
โทนิคไดเ้สือ่มลง บางจุดในปราสาทจงึถูกท าลายไปบา้ง แต่กไ็ดร้บัการปรบัปรุงและบูรณะใหม่ในศตวรรษที ่19-
20 และถูกดแูลเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนัทีย่งัมคีวามสวยงามอลงัการอยู่ ปราสาทมอลบอรก์มคีวามกวา้งใหญ่ รอบ
นอกเป็นพพิธิภณัฑ ์ขา้งในมลีานกวา้ง อยู่ตดิกบัแม่น ้า เป็นทศันียภาพทีส่มบูรณ์ จงึไม่แปลกใจทีป่ราสาทแห่ง
นี้จะเป็นหนึ่งในมรดกโลก และเป็นสญัลักษณ์ทางประวตัิศาสตร์แห่งประเทศโปแลนด์อีกด้วย นอกจากนี้

DAY 3 



 

 

ปราสาทมลับอรก์ยงัเป็นปราสาททีส่รา้งดว้ยอฐิซึ่งใหญ่ทีสุ่ดในโลก และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997   
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 

Day 3 : ปราสาทมลับอรก์ - เมืองกดงัส ์

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกดงัส ์(Gdansk) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงศูนยก์ลาง
ดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรม และแหล่งท่องเทีย่ว เมอืงนี้ตัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลโปแลนด์ โดยมกีารร่างต้นฉบบัแบบเมอืง
ไวต้ัง้แต่ปีค.ศ. 1343 ชาวโปแลนด์จึงได้สร้างเมอืงขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบบัเมอืงเดมิ และ
เป็นผลส าเรจ็หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงแห่งแรกทีก่ารด าเนินการเรยีกรอ้งใดๆของกลุ่มคนงาน
สามารถท าได้อย่างเสร ีด้วยเหตุนี้เมอืงกดงัส์จงึถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งเสรีภาพ" วงแหวนของเมอืง
เตม็ไปดว้ยเสยีงเซง็แซ่หลากหลายภาษาของนักท่องเทีย่วทีม่าจากทุกมุมโลก น าท่านเดนิชมย่านจตุรสัเมอืงเก่า
ทีถู่กสรา้งขึน้มาใหม่ภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่2   
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Gdansk Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 3) --- 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day 4 : โทรนุ - พอซนัน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโทรนุ (Torun) (ระยะทาง 311 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมอืงยุคกลาง
และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ที่มคีวามส าคญัทางดา้นการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ อกีทัง้ยงั
ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ           
ศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธคิ ทีไ่ดร้บัยกย่องว่าสวยทีสุ่ดในยุโรป โดยอาคาร
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มกีารขยบัขยาย และสร้างใหม่อีกครัง้ในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 
ภายในมกีารจดัแสดงแกลลอรีท่ีเ่กี่ยวกบัศลิปะโกธคิและนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกบัเมอืงโทรุน น าท่านถ่ายภาพ
ความงามของโบสถเ์ซนต์แมรี่ (St. Mary's church) สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เป็นหนึ่งในอาคารสิง่ก่อสรา้งที่
มคีวามโดดเด่นทางด้านศลิปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และยงัถอืว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มี
ห้องโถงสูงที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย  นอกจากนี้แล้ว เมืองเก่าโทรุนยงัถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่ง
มหศัจรรยข์องโปแลนด ์ในปี 2007 และ เนชัน่แนลจโีอกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดบัให ้ย่านเมอืงเก่า ตลาด ศาลากลาง
โกธคิของเมอืงโทรุน เป็นหน่ึงใน 30 สถานทีท่ีส่วยงามทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (เมนู ปลาเทรา้ซ)์ 

DAY 4 



 

 

Day 4 : โทรนุ - พอซนัน 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 188 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) หนึ่งใน
เมอืงที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ที่ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าวอร์ตา (Warta River) และเป็นศูนย์กลางส าคญั
ทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศกึษา นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่สีสีนัสวยงาม และไดข้ึน้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่ง
วรรณกรรมอกีดว้ย   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure hotel Poznan **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 4) --- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 : พอซนัน - วรอตสวฟั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านถ่ายรปูคู่กบัมหาวิหารแห่งพอซนัน (Poznan Cathedral) มหาวหิารสไตลโ์รมาเนสก ์ทีผ่สมผสานดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธกิ และบารอก ถูกสร้างขึ้นมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 996  นอกจากนี้ภายในยงัตกแต่งไดอ้ย่าง
สวยงามอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่จตุรสัเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรสัเมอืงเก่าทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ในยุโรป เป็นจุดศูนยร์วมของสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงพอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลาก
สีสนัสมยัศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และศาลาว่าการ น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมือง
พอซนัน (Poznan City Hall) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ในแบบสถาปัตยกรรมโกธคิ และถูกใชง้านจนถงึปี
ค.ศ. 1939 จากนัน้ใหอ้สิระแก่ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจ    

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
 
 
 
 
 

 

DAY 5 



 

 

 

Day 5 : พอซนัน - วรอตสวฟั 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 182 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เมอืงแห่งความหลากหลาย และเป่ียมลน้ไปด้วยวฒันธรรมของประวตัศิาสตร ์อนัเป็นดงัสะพานเชื่อมระหว่าง
คนในแต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเข้าด้วยกัน อีกทัง้ยงัถูกใช้เป็นจุดนัดพบอีกด้วย เนื่องจากอยู่ ไม่ไกลจาก
ชายแดนประเทศสาธารณรฐัเชก และกรุงเบอรล์นิของประเทศเยอรมนั นอกจากนี้เมอืงวรอตสวฟั ยงัถูกยกให้
เป็น 1 ใน 8 เมอืงแห่งสสีนัที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยอืนอกีด้วย   น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั 
(University of Wroclaw) มหาวทิยาลยัเก่าแก่ที่มชีื่อเสียงประจ าเมอืงวรอตสวฟัซึ่งเคยผลิตบุคคลากรระดบั
โลกและชนะรางวลัโนเบลมาแลว้ถงึ 10 คนดว้ยกนัในช่วงปี 100 ปีฝ่านมา จากนัน้น าท่านชมความงามของ
เมืองวรอตสวฟั ที่ถูกเรียกว่าเมืองแห่งสีสันที่ต้องมาเยือนเมืองนึงของโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Centrum Wroclaw **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 5) --- 

 

 

 

 



 

 

 

Day 6 : ค่ายกกักนัเอาชวิตช ์- คราคฟู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่ค่ายกกักนัเอาชวิตช์ (Auschwitz Concentration Camp) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ค่ายกกักนัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นค่ายมรณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาค่ายกกักนัของกองทพันา
ซทีีท่ าการระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 ทีใ่ชเ้พือ่กกัขงัเชลยศกึในช่วงสงครามเพือ่ กกัขงั ทารุณ ใชแ้รงงาน และ
สงัหารหมู่อย่างโหดเหีย้ม ภายในค่ายกกักนันี้มอีาคารอยู่ถงึ 20 อาคาร นอกจากนี้ท่านจะไดเ้หน็ภาพถ่ายและ
ของใชต้่างๆของเชลยชาวยวิทีโ่ดนกกัขงัอยู่ในค่ายแห่งนี้  ปัจจุบนัค่ายแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มผีูเ้ขา้ชมมากที่สุด
ของโปแลนด์ และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็นเครื่องเตอืนใจแก่
คนรุ่นหลงัถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียดชงัของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครัง้ 
จากนัน้ได้เวลาน าท่านเข้าชมค่ายกกักนั  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 
 
 
 

 

DAY 6 



 

 

Day 6 : ค่ายกกักนัเอาชวิตช ์- คราคฟู 

บ่าย จากนัน้ได้เวลาน าท่านเข้าชมค่ายกกักนั  ไดน้ าท่านเดนิทางสู่เมืองคราคฟู (Krakow) (ระยะทาง 70 ก.ม. 
ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงแห่งวฒันธรรมที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และเป็นอดตี
เมอืงหลวงของประเทศโปแลนด์ตัง้แต่ปีค.ศ. 1038-1596  จึงท าให้คราคูฟถูกยอมรบัให้เป็นศูนย์กลางทาง
วฒันธรรม มอีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดอนัจะเหน็ได้จากอาคารบ้านเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุค
ทุกสมยัตัง้แต่ โรมาเนสก์, โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค, นีโอคลาสสคิและอาร์ตนูโวและเป็นเมอืงแห่งแรกของ
ประเทศโปแลนดท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมในปีค.ศ. 1978  
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 6) --- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day 7 : เหมืองเกลือ - เมืองเก่าคราคฟู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านนัง่กระเช้าขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการโบราณที่สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 4 บนเนิ้นเหนือเมืองเก่าทบิลิซี่เพื่อใช้ป้องกันเมือง น าท่านถ่ายรูปคู่กับโรงอาบน ้าก ามะถนั                                 
(The Abanotubani Bath House) ที่ตามต านานเล่าว่า ค้นพบขึ้นจากการที่นกเหยี่ยวของกษตัรยิ์ Vakhtang 
Gorgasali พลดัตกลงไป โดยลกัษณะของโรงอาบน ้ามลีกัษณะคล้ายกบับ่อออนเซ็นของชาวญี่ปุ่ นนัน่เอง น า
ท่านชม โบสถเ์มเตคี (Metekhi Church) โบสถเ์ก่าแก่รมิฝัง่แม่น ้าครูา สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัครสิตศตวรรษที ่12   
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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Day 7 : เหมืองเกลือ - เมืองเก่าคราคฟู 

บ่าย น าท่านเดนิเที่ยวชมพระราชวงัวาเวล (Wawel Royal Castle) พระราชวงัที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ 
น าท่านเดนิทางสูจ่ตุรสัเมืองเก่า (Market Square) จตุรสัอนัเป็นดงัหวัใจของเมอืงคราคูฟทีร่ายลอ้มไปดว้ย
บรรยากาศของบา้นเมอืงในสมยัยุคกลาง นอกจากนี้ตามถนนต่างๆยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคา้และอาคารทีส่ าคญั
ทางประวตัศิาสตร์โดยมจุีดเด่นอยู่ที่ห้างซูเคียนนีส (Sukiennice) อนัเป็นห้างสรรพสนิค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรป น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัโบสถเ์ซนต์แมรี่ (Church of St. Mary) โบสถ์ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 อนั
โดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สูงถึง 81 เมตร อีกทัง้ภายในโบสถ์ยงัตกแต่งได้อย่างสวยงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่แท่นบูชายาว 13 เมตรทีม่ลีวดลายแกะสลกัเป็นต านานทีอ่ยู่ในคมัภรีไ์บเบลิ อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นชมเมอืง และเกบ็ความประทบัใจตามอธัยาศยั   
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 7) --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 



 

 

 

Day 8 : เชสโตโชว่า - กรงุวอรซ์อว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 148 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)                   
เมอืงศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของยุโรป และศรสิตศ์าสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคน จะมาเยอืนเมอืง
แห่งนี้  ด้วยความเลื่ อมใสความศักดิส์ ิทธิข์องรูปพระแม่มารี หรือแบล็คมาดอนน่า น าท่านเข้าชม                               
อารามจสัน่า กอรา (Jasna Gora Monastery) เพื่อเขา้ไปสกัการะและขอพรจากรูปพระแม่มาร ีซึ่งเป็นศูนย์
รวมจติใจของชาวคาทอลกิ กล่าวกนัว่าสทีีใ่ชใ้นการวาดภาพนี้มอีายุมากว่า 600 ปี จงึท าใหรู้ปพระแม่มารเีป็นสี
ด า และรอยบากบรเิวณพระพกัตรเ์กิดจากพวกต่อตา้นศาสนาทีต่อ้งการท าลายรูปและอารามแห่งนี้ แต่ทา้ยทีสุ่ด
อารามกร็อดพน้จากการถูกท าลายในสงครามต่างๆ อย่างน่าอศัจรรย ์

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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Day 8 : เชสโตโชว่า - กรงุวอรซ์อว ์

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองวอรซ์อว์ (Warsaw) (ระยะทาง 291 ก.ม. ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 
เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยกรุงวอร์ซอ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าวสิทูลา (Vistula River) 
ตัง้อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเลบอลตกิประมาณ 370 กโิลเมตร และ 300 กโิลเมตร (190 ไมล์) จากเทอืกเขาคาร์
เพเธียน (Carpathian mountains) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  และเป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหลก็กลา้, รถยนต์, เครื่องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่ส าคญัมากที่สุดของประเทศ  นอกจากนี้แล้ว กรุงวอร์ซอยงัเป็นที่รู้จกัของ
นานาชาตจิากสนธสิญัญาวอรซ์อ ซึง่ตัง้ชื่อตามกรุงวอรซ์อนัน่เอง 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
--- น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Sobieski Warsaw **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 8) --- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Day 9 : กรงุวอรซ์อว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอรซ์อว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวตัศิาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง และ
เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวงัหลวง โบสถ์ และตลาด ที่ได้สร้างขึ้นในช่วงปลาย
ศตวรรษที่  13 และถูกท าลายในช่วงสงครามโลกครัง้ที่  2  ก่อนที่ถูก บรูณะขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์   
น าท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์เมโซเวยีน-โกธิก ที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที ่14                           

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ปราสาททีต่ ัง้อยู่ใน คาสเซลิ สแควร ์(Castle Square) จตุรสั
ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวและชาวเมอืง เพื่อใช้ในการประกอบกจิกรรมเพื่อความบนัเทงิ และชุมนุม 
พระราชวงัแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1598 ในแบบสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นที่พ านักของกษัตรแิห่งโปแลนด์  
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่วชมเมอืง และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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Day 9 : กรงุวอรซ์อว ์

บ่าย อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเทีย่ว ณ หา้ง Vitkac หา้งสรรพสนิคา้ทีข่ายแบรนด์ไฮเอน แห่งเดยีวในกรุงวอรซ์อว ์อาท ิ
Louis Vuitton, Gucci, เป็นตน้ 

16.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตวิอรซ์อว ์เพือ่ท าการเชค็อนิและขอคนืภาษ ี(Tax Refund) 
19.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา เทีย่วบนิทีO่S632 (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 
20.55 น. เดนิทางถงึกรุงเวยีนนา เพือ่เปลีย่นเครื่องกลบักรุงเทพฯ 

23.25 น. เดนิทางออกกรุงเวยีนนา ดว้ยเทีย่วบนิที ่OS25 (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 10.20 ชัว่โมง) 
  

Day 10 : กรงุเทพฯ 

14.40 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

ตารางการเดินทาง 
10 วนั 8 คืน แกรนดโ์ปแลนด ์

ราคา 119,000 บาท (รวมค่าวซี่า ) 
12 – 21 เม.ย. 66  

 

การบริการ 
อตัราค่าบริการ  (บาท) 

เม.ย. 66 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรอื เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,000 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสรมิเตยีง) โปรดสอบถาม 

พกัเดีย่วช าระเพิม่จากราคาทวัรท์่านละ 14,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ธุรกจิ(Business Class) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-VIE//VIE-BKK) 

90,000 

ราคาทีน่ัง่ชัน้ประหยดัแบบพรเีมยีม (Premium Economy) 
ช าระเพิม่จากราคาทวัรเ์ริม่ต้นทีท่่านละ (BKK-VIE//VIE-BKK) 

35,000 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ (Land Only) (BKK-VIE//VIE-BKK) 80,000 



 

 

หากมวีซี่าเชงเก้นแลว้ หกัค่าใชจ่้ายท่านละ  4,000 
 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที ่24 ม.ค. 2566) 
• ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนั

เท่านัน้ 
• กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 30 วนัก่อน

การเดนิทาง แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อให้
คณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

 
 

โปรแกรมท่องเท่ียวประเทศโปแลนด ์(ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) 
อตัรานี้รวมถงึ 

✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้นักท่องเทีย่ว โดยสายการบนิออสเตรยีน แอรไ์ลน์ส (OS) กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ และมนี ้าหนักไม่เกนิ23 
กโิลกรมั/ท่าน 

✓ ค่าภาษสีนามบนิ, ค่าภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท กรมธรรมน์ัน้

ครอบคลุมถงึสุขภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั (เงือ่นไขตามกรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกนิ 85 ปี) 
  หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซื้อประกนัเพื่อเพิม่ความคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทาง ในกรณีสญูหายหรอืเกดิความล่าชา้ของ
สมัภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

✓ ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน 
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว

ตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ เจา้หน้าที ่(ผูน้ าเทีย่วไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าวซี่าเชงเกน้ประเทศโปแลนด ์
✓ ค่าทปิพนักขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์
✓ น ้าดื่มบนรถ วนัละ 1 ขวด 

 
อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสญูหาย ควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื่องดืม่มนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าโรงแรม ค่าโรงแรม SHA+/ Alternative Quarantine/ Test & Go หรอื State Quarantine ตามมาตราการรฐั (ถา้ม)ี 

 
เงือ่นไขการช าระค่าบรกิารและการจองทวัร ์

1. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ า งวดที ่1: ส ารองทีน่ัง่จ่าย 70,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนั โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิ
มดัจ าแลว้เท่านัน้ 



 

 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง
ทวัร ์หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิในกรณีทีช่ าระค่ามดัจ ามาแลว้ จะถอืว่าการ
จองทีน่ัง่ไดร้บัการยนืยนัแลว้ 

3. นักท่องเทีย่วตอ้งช าระค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอื งวดที ่2: ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง กรณีนักท่องเทีย่วไมช่ าระเงนิ 
หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิาร
เดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

4. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกนัทัง้แบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดงตน) 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หน้าที ่

6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ์ อเีมล หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00
น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์อเีมล หรอื

เดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้การยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิ
การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

1. กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่ว ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็
เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนั คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ (หากไมไ่ดม้กีารยื่นวซี่าล่วงหน้า) 

(สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 60-90% ของค่าทวัร ์(สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  

2. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด 

3. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 



 

 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกการปฏเิสธ
การเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเดนิทาง แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีก่ าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางไดท้างเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ
อื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบนิ ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่มไิดส่้งหน้าหนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดั
จ า หรอืกรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีเ่ป็นฝ่ายส่งขอ้มลูมาผดิพลาดเองใหก้บัทางบรษิทัเรา 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัจะค านึงถงึ ความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
บรษิทั เช่นภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสญูหาย หรอืความเสยีหายของสมัภาระ 
ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าภาษเีชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 

1. ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง
จะสะดวกกบัท่านมากกว่า 

2. กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
3. กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก. กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่เกนิ 8 กก. 
4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 

30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีทีท่่านมขีอ้จ ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอยีดล่วงหน้ากบัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
6. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณทีีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน 

การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้าก
ทีสุ่ด 

7. เน่ืองจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่าน
ปฏเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดนิทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

8. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระมาแลว้ หากท่าน
ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 

9. ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการ
เขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

10. หากคณะเดนิทางของท่านมบีุคคลดงัต่อไปนี้ร่วมเดนิทาง ทางคณะญาตจิะตอ้งดแูลและช่วยเหลอืดว้ยตนเอง 



 

 

• บุคคลทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 
• ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร ์ไมเ้ทา้ หรอื เครื่องมอืต่างๆ ในการพยุงตวั 
• เดก็ทีม่อีายุไม่ระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

(เน่ืองจากหวัหน้าทวัร ์อาจจะดแูลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถงึ) 
 
ตัว๋เครื่องบนิ  
  การเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่
สายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิัท
ไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 
  หมายเหตุ: หากท่านเดนิทางจากต่างจงัหวดัและมกีารออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าทีฝ่่ายขายก่อนเพื่อไดร้บัเอกสาร
ยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัรน์ัน้ สามารถออกเดนิทางได ้ก่อนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 
 
การสะสมไมล ์
  หากท่านเป็นสมาชกิสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมติรสตารอ์ลัลแิอนซ์ ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบนิได ้แต่ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
ของสายการบินเท่านัน้ 
 
โรงแรมและหอ้ง  

1. หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัตดิกนัตามที่
ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้

2. โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เท่านัน้ 

2. ในกรณีทีม่กีารจดัประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอื
ยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึน้เครื่องบนิ  

1. กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่
ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 

2. วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดย
จะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อ
เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) 

3. หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงึโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได ้และหา้มมรี่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ  
1. ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คอื 25 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy 

Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็ค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได ้หาก 
น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 



 

 

2. ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั และ มคีวามกวา้ง (9.75นิ้ว) + ยาว 
(21.5 นิ้ว) + สงู (18 นิ้ว) 

3. ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิ 

4. กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
 
สถานทีเ่ขา้ชม 
โปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ปิดท าการหรอืปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า 
ทางบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าเขา้ชมตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ หรอืสลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าว แต่เหตุมกีารล่าชา้ 
หรอืเหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงนิใหแ้ก่ท่าน
เน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไปแลว้ 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย (Lost) 

1. ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะ
รบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไม่เกนิ 
USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่า
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

2. กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไมใ่ช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ด้
จดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้า่น โดย
ชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นัน้ นัน่หมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คณู ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเท่านัน้ ดงันัน้
ท่านจงึไม่ควรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยค่าเสยีหาย
ตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

3. กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงั
ทรพัยส์นิส่วนตวัของท่าน 

 
--- หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ า ทางบริษทัถือวา่ท่านได้ยอมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ขา้งต้นแล้ว --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด ์
 

 
(ระยะเวลาการพจิารณาวซี่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุใชง้านเกนิ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. รปูถ่ายขนาด 35 มม x 45 มม ความยาวของใบหน้าเลก็สุด 32 มม. และใหญ่ทีสุ่ด 36 มม จ านวน 2 ใบ พืน้ฉากหลงัสขีาว หา้มมเีงา หา้มสวมแว่นสายตา และ

ตอ้งมคีวามคมชดั และถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน 
ตวัอย่างรปูทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่า 

 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาการเปลีย่นชื่อ–นามสกุล (ถา้ม)ี 
4. หลกัฐานการฉีดวคัซนี Covid–19 ***ส าคญัมาก*** 
5. หลกัฐานการท างาน 

1. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการ – ส าเนาจดทะเบยีนบรษิทั ทีม่รีายชื่อของท่านในคณะกรรมการบรษิทั (หนังสอืตอ้งออกไม่เกนิ 3 เดอืน ก่อนวนัไปยืน่วี
ซ่า) 

2. หากท่านเป็นเจ้าของรา้นคา้ – ส าเนาจดทะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชีื่อท่านเป็นเจา้ของรา้นคา้ 
3. หากท่านเป็นพนักงานบรษิทั – ตอ้งใหท้างนายจา้งหรอืบรษิทัออกจดหมายรบัรองการท างาน ทีร่ะบุต าแหน่ง ระยะเวลาการจา้งงาน และเงนิเดอืน 

พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า) 
4. หากท่านเป็นขา้ราชการ – ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ (จะตอ้งออกหนังสอืไม่เกนิ 30 วนั ก่อน

วนัยื่นวซี่า) 
5. หากท่านเป็นเจ้าของกจิการทีไ่ม่การจดทะเบยีน – จะตอ้งท าหนังสอืรบัรองตวัเอง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้เตรยีมเอกสารประกอบ อาทเิช่น 

ส าเนาการเช่าพืน้ที ่เป็นตน้ (บางกรณีกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่แผนกวซี่า เพื่อขอค าปรกีษาก่อนการยื่นวซี่า) 
6. กรณีเดก็ทีม่อีายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ จะตอ้งเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

 ส าเนาสตูบิตัร 
 ขอหนังสอืรบัรองจากสถาบนัการศกึษาว่าขณะนัน้ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ใด 
 ขอหนังสอืยนิยอมจากเขต (กรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางทัง้ครอบครวั) 



 

 

 หากเดนิทางกบัผูอ้ื่นทีม่ใิช่บดิามารดา จะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่าเดนิทางกบัใคร และมี
ความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

 หากเดนิทางกบับดิา มารดาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่ามารดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบับดิา 
(ระบุชือ่บดิา) 

 หากเดนิทางกบัมารดา บดิาจะตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกจากทางเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และระบวุ่าบดิายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา 
(ระบุชือ่มารดา) 

7. หลกัฐานการเงนิ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 
 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึง่ไม่ระบุสถานทูต)พรอ้มชือ่เจา้ของบญัช ีทีอ่อกจากธนาคารและ

ใชฉ้บบัจรงิในการยื่นเท่านัน้ ซึง่ตอ้งท าก่อนการยื่นวซี่า 15 วนั 
 ส าเนาบญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีม่กีารปรบัสมุดก่อนหน้าวนันัดยืน่วซี่า 15 วนั สมมุตวิ่าท่านมคีวิยืน่วซี่า 7 ธนัวาคม ท่านจะตอ้งมยีอดการ

ปรบัสมุดครัง้ล่าสุด ในวนัที ่23 พฤศจกิายนเป็นครัง้สุดทา้ย 
 
  กรณีบญัชฝีากประจ า 

 ส าเนาบญัชฝีากประจ า จะตอ้งมวีนัครบก าหนดภายหลงัจากวนัเดนิทางกบับรษิทั แต่ท่านตอ้งแนบบญัชอีอมทรพัยม์าดว้ย 
 

การรบัรองการเงนิ จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) ตามรายละเอยีดดา้นบน ตอ้งระบุชือ่เจา้เของบญัช ีและตอ้งระบชุื่อผูถู้กรบัรองในจดหมายดว้ย  
 หากเป็นครอบครวัเดยีวกนั ท่านจะตอ้งแนบเอกสารทีแ่สดงความสมัพนัธข์องเจา้ของบญัชแีละตวัท่าน อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาทะเบยีน

สมรส ส าเนาสตูบิตัร เป็นตน้ 
 หากเป็นนายจา้งรบัรองการเงนิใหลู้กจา้ง กรุณาใหธ้นาคารจดหมายรบัรองโดยระบุชือ่นายจา้ง และชื่อลูกจา้งทีน่ายจา้งรบัรองค่าใชจ้่ายให้ 
หมายเหตุ: 

 ยอดเงนิจะตอ้งมไีม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวซี่า 1 ท่าน ส าหรบับญัชอีอมทรพัยต์อ้งมกีารเดนิบญัชอีย่างสม ่าเสมอ 
 หากบญัชขีองท่านมกีารเดนิบญัชไีม่ตอ่เนื่องจะตอ้งใช ้ส าเนาการเดนิบญัช ีหรอื Statement ทีอ่อกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี

 
ทางบรษิทัขอความร่วมมอืทุกทา่นไปสมัภาษณ์และสแกนน้ิวตามวนัและเวลานัดหมาย ซึง่ทางบรษิทัจะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความ

สะดวก และประสานงานตามขัน้ตอนของการยื่นวซี่า 
กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางกบับรษิทัฯ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอ

วซี่าในแต่ละประเทศจะมกีารบนัทกึในนามบรษิทัเพื่อเป็นการเกบ็สถติ ิ
ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าใหก้บัผูส้มคัรทุกกรณี 


