
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 14602 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 8 วนั 6 คืน แกรนด์โปแลนด์
  

 
 

ราคา 69,900 บาท (รวมค่าวซ่ีา): 27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63    
**เที่ยวสบายรับไม่เกนิ 25 – 26 ท่าน ต่อกรุ๊ป ** 

 บินด้วยสายการบินลุฟแทนซ่า และสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์     

 ชมเมืองเก่าโทรุน  ที่ได้ขึน้ช่ือว่ามศีาลาว่าการสไตล์โกธิกทีส่วยที่สุดในยโุรป (Unesco) 

 ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย 

 ชมเมืองวรอตสวฟั สีสันแห่งสถาปัตยกรรม 

 ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดตีเมืองหลวงเก่า อนัเตม็ไปด้วยวฒันธรรม และประวตัศิาสตร์ (Unesco) 

 ชมเหมืองเกลือวลิซิก้า Hi-light ชมโบสถ์เซนต์คงิกา ที่ท าขึน้มาจากเกลือ  (Unesco) 

 ชมค่ายกกักนัเอาชวติช์  ค่ายกกักนัที่มช่ืีอเสียงที่สุดในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 (Unesco) 

 ชมสวนลาเซียนสกี ้สวนแสนสวย พร้อมเกบ็ภาพพระราชวงัลาเซียนสกี ้และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง 
 ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์ เมืองหลวง ประเทศโปแลนด์ และเข้าชมพระราชวงัหลวง (Unesco) 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พร้อมอิม่อร่อยกบัอาหารพ้ืนเมือง และจนี ตลอดการเดนิทาง 
พเิศษ! พกัย่าน (Centrum) เมืองเก่าคราคูฟ 2 คืน 

พเิศษ!! พักค้าง 1 คืนก่อนแล้วค่อยเท่ียว 

TOUR CODE: AZAY003 อัพเดทล่าสุด 30 มิ.ย. 62   TOUR CODE: AZOS03 



 
 

แผนทีก่ารเดนิทาง 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

27 ธ.ค. 62 กรุงเทพ –มวินิค – วอร์ซอว์ 

07.20 น.  พบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟแทนซ่า (LH)  แถว G ประตูทางเขา้ท่ี 4 อาคาร
ผูโ้ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันด้วยเท่ียวบิน LH5447 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง)                    

ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า และอาหารเชา้ ระหว่างเท่ียวบิน  
16.55 น. เดินทางถึงเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่กรุง

วอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์
19.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์ดว้ยเท่ียวบิน LH1616 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
20.45 น. เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว ์(WAW) กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Courtyard by Marriott Warsaw Airport **** หรือเทียบเท่า   
 

28 ธ.ค. 62 วอร์ซอว์ – พระราชวงัหลวง - โทรุน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าวอร์ซอว ์(Warsaw Old Town) ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง และเป็น

แหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวงัหลวง โบสถ ์และตลาด ท่ีไดส้ร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษ
ท่ี 13 และถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อนท่ีถูกบรูณะข้ึนมาจนเสร็จสมบูรณ์ น าท่านชมมหาวิหาร
เซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตลเ์มโซเวียน-โกธิก ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14 
จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ปราสาทท่ีตั้งอยู่ใน คาสเซิล สแควร์ (Castle Square) 
จตุรัสท่ีใชเ้ป็นศูนยก์ลางของนกัท่องเท่ียวและชาวเมือง เพื่อใชใ้นการประกอบกิจกรรมเพื่อความบนัเทิง และ

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

ชุมนุม พระราชวงัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1598 ในแบบสไตลบ์ารอก เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพ  านักของกษตัริแห่ง
โปแลนด ์  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 153 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองยคุกลาง
และเก่าแก่ท่ีสุดในโปแลนดท่ี์มีความส าคญัทางดา้นการท่องเท่ียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยงั
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ           
ศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค ท่ีไดรั้บยกย่องว่าสวยท่ีสุดในยุโรป โดยอาคาร
แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนราวๆปี 1274 และไดมี้การขยบัขยาย และสร้างใหม่อีกคร้ังในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 
ภายในมีการจดัแสดงแกลลอร่ีท่ีเก่ียวกบัศิลปะโกธิคและนิทรรศการต่างๆเก่ียวกบัเมืองโทรุน น าท่านชมความ
งามของโบสถเ์ซนตแ์มร่ี (St. Mary's church) สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นหน่ึงในอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีความ
โดดเด่นทางดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และยงัถือว่าเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์มีห้อง
โถงสูงท่ีสุดในยุโรปกลางอีกด้วย  นอกจากน้ีแลว้ เมืองเก่าโทรุนยงัถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดส่ิง
มหศัจรรยข์องโปแลนด ์ในปี 2007 และ เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดบัให ้ยา่นเมืองเก่า ตลาด ศาลากลาง
โกธิคของเมืองโทรุน เป็นหน่ึงใน 30 สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Mercure Torun Centrum **** หรือเทียบเท่า  

 

 
 



 
 

 
 

29 ธ.ค. 62 พอซนัน – วรอตสวัฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) หน่ึงใน

เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศโปแลนด์ ท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าวอร์ตา (Warta River) และเป็นศูนยก์ลางส าคัญ
ทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีสีสนัสวยงาม และไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง
วรรณกรรมอีกดว้ย  น าท่านเขา้ชมมหาวิหารแห่งพอซนาน (Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตลโ์รมาเนสก์ ท่ี
ผสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิก และบารอก ถูกสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 996  นอกจากน้ีภายในยงั
ตกแต่งไดอ้ยา่งสวยงามอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป เป็นจุดศูนยร์วมของสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มอาคารหลากสีสนัสมยัศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และศาลาว่าการ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ศาลาว่า
การเมืองพอซนาน (Poznan City Hall) ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค และถูกใช้
งานจนถึงปีค.ศ. 1939 จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านเก็บภาพความประทบัใจ    

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 173 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง
แห่งความหลากหลาย และเป่ียมลน้ไปดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตร์ อนัเป็นดงัสะพานเช่ือมระหว่างคนใน
แต่ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั อีกทั้งยงัถูกใช้เป็นจุดนัดพบอีกดว้ย เน่ืองจากอยู่ไม่ไกลจากชายแดน
ประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนั  นอกจากน้ีเมืองวรอตสวฟั ยงัถูกยกให้เป็น                               
1 ใน 8 เมืองแห่งสีสันท่ีนักท่องเท่ียวต้องมาเยือนอีกด้วย   น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิทยาลยัวรอตสวัฟ 
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมืองวรอตสวฟัซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรระดบัโลก
และชนะรางวลัโนเบลมาแลว้ถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีผ่านมา จากนั้นน าท่านชมความงามของเมืองว
รอตสวฟั ท่ีถูกเรียกว่าเมืองแห่งสีสนัท่ีตอ้งมาเยอืนเมืองนึงของโลก อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั 

 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Wroclaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  

 



 
 

 
 

30 ธ.ค. 62 ค่ายกกักนัเอาชวติช์ – คราคูฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมค่ายกกักนัเอาชวิตช ์(Auschwitz Concentration Camp) ค่ายกกักนัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นค่ายมรณะท่ีใหญ่

ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของกองทพันาซีท่ีท าการระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีใชเ้พ่ือกกัขงัเชลยศึกในช่วง
สงครามเพ่ือ กักขัง ทารุณ ใชแ้รงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเห้ียม ภายในค่ายกกักนัน้ีมีอาคารอยู่ถึง 20 
อาคาร นอกจากน้ีท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายและของใชต่้างๆของเชลยชาวยวิท่ีโดนกกัขงัอยูใ่นค่ายแห่งน้ี  ปัจจุบนั
ค่ายแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีมีผูเ้ข้าชมมากท่ีสุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้าน
วฒันธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจแก่คนรุ่นหลงัถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียด
ชงัของมนุษยเ์พ่ือไม่ใหเ้หตุการณ์น้ีเกิดข้ึนอีกคร้ัง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) เมืองแห่ง
วฒันธรรมท่ีข้ึนช่ือว่าเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 
1038-1596  จึงท าใหค้ราคูฟถูกยอมรับใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสุดอนัจะเห็น
ไดจ้ากอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมยัตั้งแต่ โรมาเนสก,์ โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค
, นีโอคลาสสิค และอาร์ตนูโว และเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศโปแลนดท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางดา้นวฒันธรรมในปีค.ศ. 1978 

 

ค ่า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  Novotel Krakow Centrum **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1) 

 



 
 

 
 

31 ธ.ค. 62 เหมืองเกลือ – คราคูฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

ประวติัการท าเหมืองยาวนานมากกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ถึงปลายศตวรรษท่ี 20 งานเหมืองแร่ถูก
ยกเลิกในปี 1996 เน่ืองจากราคาเกลือต ่าและน ้ าท่วมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโมงคข์นาดโหญ่มาก ประกอบไป
ดว้ย 9 ชั้นลึกลงจากพ้ืนดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใตดิ้นรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท าเหมืองแร่ แสดงการพฒันาของเทคโนโลยเีหมืองแร่จากสมยักลางจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีท่านจะ
ไดช้มความงามของ Chapel of Saint Kinga ท่ีมีขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกวา้ง 15 เมตร วิหาร
ท่ีตกแต่งผนงัดว้ยภาพประติมากรรมท่ีแกะสลกัดว้ยเกลือ ตามต านานจากพระคมัภร์ั รวมไปถึงพ้ืนและโคม
ระยา้ ต่างก็ท ามาจากเกลือเช่นกนั นอกจากน้ียงัไดรั้บยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปีค.ศ. 
1978  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Market Square) จตุรัสอนัเป็นดังหัวใจของเมืองคราคูฟท่ีรายลอ้มไปดว้ย
บรรยากาศของบา้นเมืองในสมยัยคุกลาง นอกจากน้ีตามถนนต่างๆ ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้และอาคารท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีห้างซูเคียนนีส (Sukiennice) อนัเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป              
น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนต์แมร่ี (Church of St. Mary) โบสถท่ี์สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 อนัโดนเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกท่ีสูงถึง 81 เมตร อีกทั้งภายในโบสถย์งัตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แท่นบูชายาว 13 เมตรท่ีมีลวดลายแกะสลกัเป็นต านานท่ีอยู่ในคมัภีร์ไบเบิล  น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ปราสาท                 
วาเวล (Wawel Royal Castle) ปราสาทสไตล์เรเนซองส์ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็น
พระราชวงัหลวง ท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 จนกระทัง่เมืองหลวงยา้ยไปอยู่ท่ีกรุง
วอร์ซอว ์ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมือง และเก็บความประทบัใจตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Krakow Centrum **** หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที่ 2) 

 



 
 

 
 

1 ม.ค. 63 วอร์ซอว์ – พระราชวงัวลิานาว  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว ์(Warsaw) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เมืองหลวง

และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด ์โดยกรุงวอร์ซอ ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยู่ห่างจาก
ชายฝ่ังทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) จากเทือกเขาคาร์เพเธียน 
(Carpathian mountains) ปัจจุบนักรุงวอร์ซอไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั  และเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนกั เช่น เหลก็กลา้, รถยนต,์ เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัเป็นศูนยก์ลางดา้น
การศึกษาท่ีส าคญัมากท่ีสุดของประเทศ นอกจากน้ีแลว้ กรุงวอร์ซอยงัเป็นท่ีรู้จกัของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอร์ซอ ซ่ึงตั้งช่ือตามกรุงวอร์ซอนัน่เอง  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย  น าท่านชมสวนลาเซียนก้ี (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงวอร์ซอว์ ท่ีรวบรวม                
พนัธุ์ไมน้านาพนัธุ์ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียเ์ฟดเดอริก โชแปงค์ (Chopin Memorial Monument)              
นกัเปียโนผูม้ีช่ือเสียงระดบัโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กบั พระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienski Palace) หรือท่ีรู้จกักนั       
ในนามพระราชวงักลางน ้ า (Palace on the Isle) พระราชวงัฤดูร้อนสไตลบ์ารอกท่ีถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1674 
โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพ่ือใชเ้ป็นโรงอาบน ้ า และถูกต่อเติมเพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูร้อนใน         
ปีค.ศ. 1766 โดยกษตัริย ์Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา และไดรั้บการยกย่องว่ามีความ
งามเทียบเคียงไดก้บัพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส นอกจากน้ีพระราชวงัแห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จrพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั หรือ รัชกาลท่ี 5 คร้ันเสด็จประพาสยโุรป 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Novotel Warszawa Centrum **** หรือเทียบเท่า 

 



 
 

 
 

2 ม.ค. 63 วอร์ซอว์ – พระราชวงัลาเซียนสกี ้– ห้างZlote Tarasy - เวยีนนา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านถ่ายรูปคู่กบั พระราชวงัวิลานาว (Wilanow Palace) พระราชวงัฤดูร้อนแห่งกษตัริยจ์อห์นท่ี 3 โซบีสกี 

(Jan III Sobieski) ผูท้รงครองราชยร์ะหว่างปี 1674-1696 ทรงบญัชาใหส้ร้างพระราชวงัวิลานาวหลงัน้ีข้ึน โดย
สถาปนิกผูส้ร้างไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส ส่วนช่ือ Wilanow นั้น เป็นค าจาก
ภาษาอิตาเลียนท่ีว่า Villla Nuova แปลว่า New Village กระนั้น ผูท่ี้ท าให้พระราชวงัวิลานาวเป็นท่ีรู้จกัมาก
ยิ่งข้ึนในหมู่ศิลปินและประชาชนทัว่ไปคือ สตานิสลอว ์โคสต์กา้ โปโตสก้ี (Stanislaw Kostka Potocki) 
เจา้ของปราสาทรุ่นต่อ ๆ มา ท่ีไดเ้ปิดส่วนหน่ึงของพระราชวงัเป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะในปี 1805 พร้อมดว้ย
ช้ินงานศิลปะสะสม ทั้งภาพเขียนและงานประติมากรรมท่ีบางส่วนรวบรวมจากของพระเจา้จอห์นท่ี 3 และ
พระเจา้สตานิสลอว ์ออกุสต ์โปเนียโตวสก้ี (Stanislaw August Poniatowski) กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของโปแลนด ์
พระองคเ์ป็นกษตัริยน์กัสะสม ผูโ้ปรดงานศิลปะมากกว่าการสูร้บ ดงันั้นภาพเขียนท่ีจดัแสดงภายในพระราชวงั
ส่วนใหญ่จึงเป็นของสะสมของพระองคเ์ช่นกนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่หา้ง Zalote Tarasy หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ท่ีรวบรวมร้านคา้กว่า 200 ร้านคา้ รวมไปถึง
แฟชัน่แบรนดม์ากมาย อาทิ Zara, Mango และ H&M จากนั้นใหอิ้สระแก่ท่านเพ่ือเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั 

 

16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ซอว ์(WAW) มีเวลาให้ท่านไดท้ าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือ
สินคา้ต่างๆ ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเท่ียวบิน OS632 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)   
14.30 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปล่ียนเคร่ืองเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
23.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี OS25 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 



 
 

 
 

3 ม.ค. 63 กรุงเทพฯ 

15.20 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

8 วนั 6 คืน แกรนด์โปแลนด์ 

ราคา 69,900 บาท (รวมค่าวซ่ีา): 27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63    
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 27 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 7 - 11 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(เสริมเตยีง) 

66,900 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 - 6 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่
เสริมเตยีง) 

53,900 

ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 1 ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่
เสริมเตยีง) 

โปรดสอบถาม 

พกัเดี่ยวช าระเพิม่ท่านละ 10,500 

ราคาที่นั่งช้ันธุรกจิ (Business Class) ช าระเพิม่จากราคา
ทัวร์เร่ิมต้นที่ท่านละ 
 (BKK-WAW//WAW-BKK) 

โปรดสอบถาม 

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

45,900 

หากท่านมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ จะไดรั้บส่วนลดท่านละ         2,500 
 

หมายเหตุ: (คดิ ณ วนัที่ 30 ม.ิย. 2562) 

 ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรับขึน้ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศปรับ 
และที่มเีอกสารยืนยนัเท่านั้น  



 
 

 กรณทีี่คณะไม่ครบจ านวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้ทางเรายนิดีที่จะให้บริการต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานีร้วมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินลุฟแทนซ่า (LH) และสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน(์OS) 
(กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน ้ าหนกัไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
กรมธรรมน์ั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ือเพ่ิมความคุม้ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารท่ีเจา้หน้าท่ี
ฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้12 ชัว่โมง/วนั), ค่าเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 เจา้หนา้ท่ี (ผูน้  าเท่ียวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 
 

 ค่าวีซ่าเชงเกน้ ประเทศโปแลนด ์
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 3 ยโูร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยโูร) 
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสมัภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ  า งวดท่ี 1: ส ารองท่ีนัง่จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะ

ยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยืน่วีซ่า ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจองทวัร์ หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั ในกรณีท่ี
ช าระค่ามดัจ  ามาแลว้ จะถือว่าการจองท่ีนัง่ไดรั้บการยนืยนัแลว้ 

3. หากท่านตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนออกบตัร
โดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนัทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 

5. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระค่าบริการส่วนท่ีเหลือ งวดท่ี 2: ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อว่านกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้ง

ส่งแฟกซ ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้การยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ ์ อีเมล ์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 



 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ (หากไม่ไดม้ีการยืน่วีซ่า
ล่วงหนา้) (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ  า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ  า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี) (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต-์ปีใหม่ 4-19วนั) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ  าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่
ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี
จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีก  าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางไดท้างเรายินดีท่ีจะ
ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  า น าหนา้ ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี มิไดส่้งหนา้หนงัสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ  า หรือกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีเป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผดิพลาดเอง
ใหก้บัทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียว ท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ
ความเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการเปล่ียนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 



 
 

7. อตัราค่าบริการน้ีค  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก  ากบัเท่านั้น 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 8 กก.  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านมีขอ้จ  ากดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสาย              
การบิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณี ท่ีท่านปฎิ เสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการท่ีทางทัว ร์จัดให้  ยก เว ้นท่านได้ท าการตกลง                                
หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปน้ีร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 
1. บุคคลท่ีบ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผูสู้งอายท่ีุมีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เคร่ืองมือต่างๆในการพยงุตวั 
3. เด็กท่ีมี่อายไุม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เน่ืองจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทัว่ถึง) 
 
 

 



 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป -กลบั หากท่านต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ไดรั้บเอกสารยนืยนัว่ากรุ๊ปทวัร์นั้น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรสตาร์อลัไลแอนซ ์(Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบิน
ออสเตรียนแอร์ได ้อาทิเช่น รอยลั ออคิดพลสั และไมลส์แอนดส์ไมล ์เป็นตน้  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 
 

โรงแรมและห้อง  

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก  าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมกีารจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบนิ  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 



 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสาย
การบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต  ่ากว่ามาตราฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนัก
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น หรือสลบั
โปรแกรมเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากไดช้ าระค่าเขา้ชมไป
แลว้ 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน
จะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 



 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงนิมดัจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้
ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ข้างต้นแล้ว 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10 - 15 วนัท าการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุใช้งานเกนิ 6 เดือนขึน้ไป 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พ้ืนฉากหลงัสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด  และ

ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน 
ตวัอย่างรูปที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีา 

 

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลีย่นช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี 
5. หลกัฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายช่ือของท่านในคณะกรรมการบริษัท  
(หนังสือต้องออกไม่เกนิ 3 เดือน ก่อนวนัไปย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณชิย์ที่มช่ืีอท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน 
ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 
(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ 30 วนั ก่อนวนัย่ืนวซ่ีา) 



 
 

 หากท่านเป็นเจ้าของกจิการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตวัเอง พมิพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพ้ืนที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกวซ่ีา เพ่ือขอค าปรีกษาก่อนการย่ืนวซ่ีา) 
 

 
กรณเีด็กที่มอีายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

1. ส าเนาสูตบิัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก าลงัศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีี่ไม่ได้เดินทางทั้งครอบครัว) 

 หากเดินทางกบัผู้อ่ืนที่มใิช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมคีวามสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
 หากเดินทางกบับิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา) 
 หากเดินทางกบัมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และ
ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 

 
6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซ่ึงไม่ระบุสถานทูต)
พร้อมช่ือเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการย่ืนเท่านั้น ซ่ึงต้องท าก่อนการย่ืนวีซ่าไม่
เกนิ 20 วนั 
 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 6 เดือน  
ที่มกีารปรับสมุดก่อนหน้าวนันัดย่ืนวซ่ีาไม่เกนิ 20 วนั สมมุตว่ิาท่านมคีวิย่ืนวซ่ีา 27 ธันวาคม ท่านจะต้อง
มยีอดการปรับสมุดคร้ังล่าสุด ในวนัที่ 8 ธันวาคมเป็นคร้ังสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมวีนัครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอยีดด้านบน ต้องระบุช่ือเจ้าเของบัญชี และต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูตบิัตร เป็นต้น 



 
 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุช่ือนายจ้าง และช่ือ
ลูกจ้างที่นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมไีม่ต า่กว่า 100,000 บาท ต่อการย่ืนวซ่ีา 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมกีารเดินบัญชี
อย่างสม า่เสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเน่ืองจะต้องใช้  ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณ ี
 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี
 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซ่ึงทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการย่ืนวซ่ีา  

8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพ่ือท าการยกเลิกวีซ่า                                      
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพ่ือเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มนีโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาให้กบัผู้สมคัรทุกกรณ ี 

 
 


