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รหัสโปรแกรม : 23673 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

ราคา 72,900 บาท (ไมร่วมคา่วซีา่):12-19 ต.ค. 65, 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65, 4-11 ธ.ค. 65 

 
➢ ชมเมอืงวซู เมอืงแหง่อตุสาหกรรมสิง่ทอ 
➢ ชมเมอืงวรอตสวฟั สสีนัแหง่สถาปตัยกรรม 
➢ ชมเมอืงเก่าคราคฟู อดตีเมอืงหลวงเกา่ อนัเตม็ไปดว้ยวฒันธรรม และประวัตศิาสตร์ (Unesco) 
➢ ชมเหมอืงเกลอืวลิซิกา้ Hi-light ชมโบสถเ์ซนตค์งิกา ทีท่ำขึน้มาจากเกลอื  (Unesco) 
➢ ชมคา่ยกกักนัเอาชวติช์  คา่ยกกักันทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในชว่งสงครามโลกครัง้ที่ 2 (Unesco) 
➢ ชมมหาวหิารจสันา่ กอรา่  ณ เมอืงเชสโตโชวา อกีหนึง่เมอืงทีค่รสิศานกิชน ตอ้งเดินทางมาสกัการะ 
➢ ชมสวนลาเซยีนสกี ้สวนแสนสวย พรอ้มเกบ็ภาพพระราชวงัลาเซยีนสกี้ และเสยีงเพลงของเฟรด็เดอรกิ โชแปง 
➢ ชมเมอืงเก่าวอรซ์อว ์เมอืงหลวง ประเทศโปแลนด ์และเข้าชมพระราชวงัหลวง (Unesco) 
➢ เขา้ชมพระราชวงัวลิานอฟ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มอิม่อรอ่ยกับอาหารพื้นเมอืง และจนี ตลอดการเดินทาง 
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แผนที่การเดินทาง 
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วันแรก กรุงเทพฯ  

20.00 น.  พบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟทฮ์นัซ่า (Lufthansa)  แถว G (Row G) ประตูทางเขา้
ท่ี 4 อาคารผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนัดว้ยเท่ียวบิน LH773 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.20 ชัว่โมง) ทางสาย
การบินฯ มีบริการอาหาร ระหวา่งเท่ียวบินสู่เมืองมิวนิค 

 

วันท่ีสอง มิวนิค – วอร์ซอว์  

05.55 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เพือ่ต่อเคร่ืองไปยงั กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด์ 
07.00 น.        ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์ดว้ยเท่ียวบิน LH1610 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
08.35 น.        เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว ์(WAW) กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์ และน าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
                      และศุลกากร 
 น าท่านชม สวนลาเซียนก้ี (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงวอร์ซอว์ ท่ีรวบรวม                

พนัธุ์ไมน้านาพนัธุ์ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โชแปงค์ (Chopin Memorial Monument)              
นกัเปียโนผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กบั พระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienski Palace) หรือท่ีรู้จกักนั       
ในนามพระราชวงักลางน ้ า (Palace on the Isle) พระราชวงัฤดูร้อนสไตล์บารอกท่ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1674 
โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื่อใช้เป็นโรงอาบน ้ า และถูกต่อเติมเพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดูร้อนใน         
ปีค.ศ. 1766 โดยกษตัริย ์Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา และไดรั้บการยกย่องว่ามีความ
งามเทียบเคียงไดก้บัพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส นอกจากน้ีพระราชวงัแห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จrพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หรือ รัชกาลท่ี 5 คร้ันเสด็จประพาสยโุรป 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว ์(Warsaw Old Town) ย่านประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง และเป็น
แหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวงัหลวง โบสถ ์และตลาด ท่ีไดส้ร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 13 และถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อนท่ีถูกบรูณะขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ น าท่านชมมหาวิหาร
เซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์เมโซเวียน-โกธิก ท่ีถูกสร้างขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 14                           

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ปราสาทท่ีตั้งอยูใ่น คาสเซิล สแควร์ (Castle Square) จตุรัสท่ีใช้
เป็นศูนยก์ลางของนักท่องเท่ียวและชาวเมือง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมเพื่อความบนัเทิง และชุมนุม 
พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1598 ในแบบสไตลบ์ารอก เพื่อใชเ้ป็นท่ีพ  านกัของกษตัริแห่งโปแลนด์  
อิสระใหท้่านไดเ้ดินเท่ียวชมเมือง และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Novotel Warsaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีสาม      วูซ – วรอตสวัฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านทางสู่เมือง วูช (Lodz) (ระยะทาง 139 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 

3 ของประเทศโปแลนด์ และเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมส่ิงทอ การศึกษา และการถ่ายภาพยนตร์ของ
ประเทศโปแลนด ์ น าท่านเดินเล่นเท่ียวชมเมือง ณ Piotrkowska Street ถนนท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่ 1 ในถนนท่ีมีร้านคา้
มากท่ีสุดแห่งนึงของโลก 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 222 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง
แห่งความหลากหลาย และเป่ียมลน้ไปดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตร์ อนัเป็นดงัสะพานเช่ือมระหวา่งคนใน
แต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกัน อีกทั้งยงัถูกใช้เป็นจุดนัดพบอีกด้วย เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากชายแดน
ประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนั นอกจากน้ีเมืองวรอตสวฟั ยงัถูกยกใหเ้ป็น 1 ใน 
8 เมืองแห่งสีสันท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งมาเยือนอีกดว้ย   น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of 
Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมืองวรอตสวฟัซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรระดบัโลกและชนะรางวลั
โนเบลมาแลว้ถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วงปี 100 ปีฝ่านมา จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองวรอตสวฟั ท่ีถูก
เรียกวา่เมืองแห่งสีสันท่ีตอ้งมาเยอืนเมืองนึงของโลก อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  Mercure Wroclaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีส่ี ค่ายกักกันเอาชวิตช ์– คราคูฟ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมค่ายกกักนัเอาชวิตช ์(Auschwitz Concentration Camp) ค่ายกกักนัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นค่ายมรณะท่ีใหญ่

ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของกองทพันาซีท่ีท าการระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีใชเ้พื่อกกัขงัเชลยศึกในช่วง
สงครามเพื่อ กักขงั ทารุณ ใช้แรงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเห้ียม ภายในค่ายกักกันน้ีมีอาคารอยู่ถึง 20 
อาคาร นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายและของใชต่้างๆของเชลยชาวยวิท่ีโดนกกัขงัอยูใ่นค่ายแห่งน้ี  ปัจจุบนั
ค่ายแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีมีผูเ้ข้าชมมากท่ีสุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้าน
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจแก่คนรุ่นหลงัถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียด
ชงัของมนุษยเ์พื่อไม่ใหเ้หตุการณ์น้ีเกิดขึ้นอีกคร้ัง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เมืองแห่ง
วฒันธรรมท่ีขึ้นช่ือว่าเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 
1038-1596  จึงท าใหค้ราคูฟถูกยอมรับให้เป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสุดอนัจะเห็น
ไดจ้ากอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัตั้งแต่ โรมาเนสก,์ โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค
, นีโอคลาสสิค และอาร์ตนูโว และเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศโปแลนดท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก
ทางดา้นวฒันธรรมในปีค.ศ. 1978 

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 1) 
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วันท่ีห้า  เหมืองเกลือ – ปราสาทวาเวล – เมืองเก่าคราคูฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมค่ายกกักนัเอาชวิตช ์(Auschwitz Concentration Camp) ค่ายกกักนัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นค่ายมรณะท่ีใหญ่

ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของกองทพันาซีท่ีท าการระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีใชเ้พื่อกกัขงัเชลยศึกในช่วง
สงครามเพื่อ กักขงั ทารุณ ใช้แรงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเห้ียม ภายในค่ายกักกันน้ีมีอาคารอยู่ถึง 20 
อาคาร นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายและของใชต่้างๆของเชลยชาวยวิท่ีโดนกกัขงัอยูใ่นค่ายแห่งน้ี  ปัจจุบนั
ค่ายแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีมีผูเ้ข้าชมมากท่ีสุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้าน
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจแก่คนรุ่นหลงัถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียด
ชงัของมนุษยเ์พื่อไม่ใหเ้หตุการณ์น้ีเกิดขึ้นอีกคร้ัง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ประวติัการท าเหมืองยาวนานมากกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถึงปลายศตวรรษท่ี 20 งานเหมืองแร่ถูก
ยกเลิกในปี 1996 เน่ืองจากราคาเกลือต ่าและน ้าท่วมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโมงคข์นาดโหญ่มาก ประกอบไป
ดว้ย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใตดิ้นรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท าเหมืองแร่ แสดงการพฒันาของเทคโนโลยีเหมืองแร่จากสมยักลางจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีท่านจะ
ไดช้มความงามของ Chapel of Saint Kinga ท่ีมีขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกวา้ง 15 เมตร วิหารท่ี
ตกแต่งผนงัดว้ยภาพประติมากรรมท่ีแกะสลกัดว้ยเกลือ ตามต านานจากพระคมัภร์ั รวมไปถึงพื้นและโคมระยา้ 
ต่างก็ท ามาจากเกลือเช่นกนั นอกจากน้ียงัไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ในปีค.ศ. 1978 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท่ี 2) 
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วันท่ีหก เชสโตโชวา - วอร์ซอว์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 148 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)                   

เมืองศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของยุโรป และศริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคน จะมาเยือน
เมืองแห่งน้ี ด้วยความเล่ือมใสความศักด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มารี หรือแบล็คมาดอนน่า น าท่านเข้าชม                               
อารามจสัน่า กอรา (Jasna Gora Monastery) เพื่อเขา้ไปสักการะและขอพรจากรูปพระแม่มารี ซ่ึงเป็นศูนยร์วม
จิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกนัว่าสีท่ีใชใ้นการวาดภาพน้ีมีอายุมากว่า 600 ปี จึงท าให้รูปพระแม่มารีเป็นสีด า 
และรอยบากบริเวณพระพกัตร์เกิดจากพวกต่อตา้นศาสนาท่ีตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี แต่ทา้ยท่ีสุด
อารามก็รอดพน้จากการถูกท าลายในสงครามต่างๆ อยา่งน่าอศัจรรย  ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว ์(Warsaw) (ระยะทาง 218 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด ์โดยกรุงวอร์ซอ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยูห่่างจาก
ชายฝ่ังทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) จากเทือกเขาคาร์เพเธียน 
(Carpathian mountains) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอได้กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั  และเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนกั เช่น เหล็กกลา้, รถยนต,์ เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การศึกษาท่ีส าคญัมากท่ีสุดของประเทศ นอกจากน้ีแลว้ กรุงวอร์ซอยงัเป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอร์ซอ ซ่ึงตั้งช่ือตามกรุงวอร์ซอนัน่เอง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั Radisson Blu Sobieski Warsaw  **** หรือเทียบเท่า  
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วันท่ีเจ็ด พระราชวังวิลานอฟ – โดฮา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวงัหลวงสไตลบ์ารอคท่ีสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระ

เจา้จอห์นท่ี 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด ์ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา และเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัของ
ประเทศโปแลนดท่ี์มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีถูกเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
               
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ซอว์ (WAW) มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือ

สินคา้ต่างๆ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเท่ียวบิน LH1613 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 

ชัว่โมง)   
18.30 น. เดินทางถึงเมืองมิวนิค แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LH772 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชัว่โมง) 
 

 
 

วันท่ีแปด กรุงเทพฯ 

14.10 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  
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 8 วนั 5 คืน โมโน โปแลนด์ 

ราคา 72,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า):12-19 ต.ค. 65, 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65, 4-11 ธ.ค. 65 
 
 

การบริการ อตัราค่าบริการ  (บาท) 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

72,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตียง) 

69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่
เสริมเตียง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ท่านละ 12,000 

ราคาท่ีน่ังช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคา
ทัวร์เร่ิมต้นท่ีท่านละ 
 (BKK-WAW//WAW-BKK) 

95,000 

ราคาที่น่ังช้ันประหยัดแบบพรีเมียม(Premium 
Economy) ช าระเพิม่จากราคาทัวร์เร่ิมต้นท่ีท่านละ 
 (BKK-MUC//MUC-BKK) 

35,000 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only) 
(BKK-WAW//WAW-BKK) 

54,900 

ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประเทศโปแลนด ์ราคาประมาณท่านละ          3,000 
 

หมายเหตุ: (คิด ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2565) 

 ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน ประกาศปรับ 
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น  
 กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 
 



   

 

 

TOUR CODE: AZLH08 

 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วประเทศโปแลนด ์(ตามทีร่ะบไุว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 

กิโลกรัม/ท่าน )    
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์

นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ท่ีอายุเกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของ
สัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายได้จัดส่งให้  

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานท่ี

ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ 
 ค่าโรงแรม SHA+/ AQ 1 คืน ตามมาตราการรัฐ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ 

 

เงือ่นไขการชำระคา่บรกิารและการจองทัวร ์
1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วัน  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 1 วันนับจากวัน

จองทัวร์ หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ชำระค่ามัดจำมาแล้ว จะ
ถือว่าการจองที่นั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่นรายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่ 

5. นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณีนักท่องเที่ยวไม่
ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 
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6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 
9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ 

อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์
อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) 
(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน) 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน) 
6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน) 
7. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-4 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 
8. ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

9. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน 
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
11. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 

9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทาง
บริษัท 

12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 
 

เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกการ

ปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที ่มีนักท่อง เที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำ นำหน้า ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชำระเงินมัดจำ หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาดเองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจากความผิดของ
บริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือความเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของบริษัทกำกับเท่านั้น 

 
ขอ้แนะนำและแจง้เพือ่ทราบ 

 สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 8 กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 
  ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่ท่านมีข้อจำกัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              การบิน  

การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั ้งนี ้จะคำนึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากท่ีสุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง                                หรือแจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           เข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ             หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
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3. เด็กท่ีมี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 

 

ตั๋วเครือ่งบนิ  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนตา่งที่
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทาง
บริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ 
Refund ได้เท่าน้ัน) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพ่ือได้รับเอกสาร
ยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล ์

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบินออสเตรียน
แอร์ได ้อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็นต้น  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้  
 

โรงแรมและหอ้ง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE ROOM ) 
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม  ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้
ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเปา๋เลก็ถอืตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ  

 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรณุา
ใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง 
โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดง
ต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ 
Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 

 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 
 

สถานทีเ่ขา้ชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานท่ีเข้าชมนั้นปิดทำการ หรือปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชำระค่าเข้าชมไปแล้ว 

 

การชดเชยคา่กระเปา๋ในกรณเีกดิการสญูหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไมค่วรใสเ่ข้าไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ชค็ไปกับเครือ่ง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบ
ชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 
กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุก
ประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัท
ทัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหาย
ให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัม
เท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การ
ชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่าน้ัน 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวัง
ทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

หลงัจากการจองทัวร์และชำระเงินมดัจำ ทางบรษิทัถอืว่าท่านได้ยอมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไวข้้างตน้แลว้ 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เชงเกน้ ประเทศโปแลนด์ 

(ระยะเวลาการพจิารณาวีซ่า 15 วัน) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมคีวามคมชดั  และถ่ายไว้ไม่เกิน 

6 เดือน 
ตัวอยา่งรปูทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ 

 

 
 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน/ สำเนาทะเบียนสมรส/ สำเนาใบมรณะบัตร 
4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. หลักฐานการทำงาน 

 หากท่านเปน็เจา้ของกจิการ – สำเนาจดทะเบยีนบรษิทั ที่มีรายชือ่ของทา่นในคณะกรรมการบรษิทั (หนังสอืตอ้งออก
ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุตำแหน่ง 
ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนงัสอืรบัรองการทำงานจากหน่วยงานของทา่น พิมพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้อง
ออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องทำหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มทั้ง
เตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สำเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณกีรณุาติดต่อเจา้หนา้ที ่แผนกวีซ่า เพื่อขอคำ
ปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า) 
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กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. สำเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นกำลังศีกษาอยู่ชั้นใด  
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว)  

 หากเดินทางกบัผูอ้ืน่ที่มใิชบ่ิดามารดา จะต้องทำหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรอือำเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว  
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออำเภอเท่านั้น และระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 หากเดนิทางกบัมารดา บิดาจะตอ้งทำหนงัสอืแสดงความยนิยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรอือำเภอเทา่นัน้ และระบวุา่บดิา
ยินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 

 
6. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ  

 จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate) โดยระบวุ่า To whom it may concern (ซึ่งไมร่ะบสุถานทตู)พรอ้มชือ่
เจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่านั้น ซึ่งต้องทำก่อนการยื่นวีซ่า        20 วัน 
 สำเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่า 20 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 27 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอดการปรับ
สมุดครั้งล่าสุด ในวันที่ 8 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจำ 
 สำเนาบัญชีฝากประจำ จะต้องมีว ันครบกำหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษ ัท แต่ท ่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรบัรองการเงนิ (Bank Certificate)ตามรายละเอียดดา้นบน ต้องระบุชือ่เจา้เของบัญช ีและต้องระบุชือ่ผู้ถูกรบัรองใน
จดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน อาทิ สำเนา
ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร เป็นต้น  
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้าง และชื่อลูกจ้างที่
นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน สำหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ  
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องจะต้องใช้ สำเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดยธนาคารทุกกรณี 
 สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 

 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอน
ของการยื่นวีซ่า  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการ
บันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็นการเก็บสถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี  
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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