
   
  

 
 

รหัสโปรแกรม : 23456 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคา 89,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า): 12-21 มิ.ย. 65, 27 ก.ค. -5 ส.ค. 65, 12-21 ต.ค. 65, 

25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 
 



   
 ชมสวนลาเซียนสกี้ สวนแสนสวย พร้อมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้ และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง 
 ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์ เมืองหลวง ประเทศโปแลนด์ และเข้าชมพระราชวังหลวง (Unesco)    
 ชมเมืองกดังส์  เมืองท่าส าคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์  

 ชมปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Unesco)  
 ชมเมืองเก่าโทรุน  ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป (Unesco) 

 ชมเมืองบิซดิกอส เมืองแห่งสถาปัตยกรรมที่ถูกเรียกว่า ลิตเติ้ลเบอร์ลิน ของประเทศโปแลนด์  
 ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย 
 ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม  

 ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ (Unesco)  

 ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า Hi-light ชมโบสถ์เซนต์คิงกา ที่ท าขึ้นมาจากเกลือ  (Unesco)  

 ชมค่ายกักกันเอาชวิตช ์ ค่ายกักกันที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (Unesco)  

 ชมเมืองซาโกพาเน่ เมืองหลวงแห่งฤดูหนาว ของประเทศโปแลนด์  
 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมอ่ิมอร่อยกับอาหารพื้นเมือง และจีน ตลอดการเดินทาง 
 

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้รับเฉพาะผู้ได้รับวัคซีน 
Pfizer, Moderna, Astrazeneca และ Johnson & Johnson เท่านั้ 

 
แผนที่การเดินทาง 
 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ  

20.00 น.  พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa)  แถว G (Row G) ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันด้วยเที่ยวบิน LH773 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง) ทาง
สายการบินฯ มีบริการอาหาร ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองมิวนิค 

 

วันที่สอง มิวนิค – วอร์ซอว์  

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค เพื่อต่อเครื่องไปยัง กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LH1610 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) 
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว์ (WAW) กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์  และน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร 
                    น าท่านชม สวนลาเซียนกี้ (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงวอร์ซอว์ ที่

รวบรวมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โชแปงค์ (Chopin Memorial 
Monument) นักเปียโนผู้มีชื่อเสียงระดับโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienski 
Palace) หรือที่รู้จักกันในนามพระราชวังกลางน้ า (Palace on the Isle) พระราชวังฤดูร้อนสไตล์บา
รอกที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1674 โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื่อใช้เป็นโรงอาบน้ า และถูก
ต่อเติมเพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนในปีค.ศ. 1766 โดยกษัตริย์ Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่ง
ได้อย่างหรูหรา และได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส 



   
นอกจากนี้พระราชวังแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จrพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ 
รัชกาลที่ 5 ครั้นเสด็จประพาสยุโรป 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง 

และเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวังหลวง โบสถ์ และตลาด ที่ได้สร้างข้ึนในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 13 และถูกท าลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ถูกบรูณะขึ้นมาจนเสร็จสมบูรณ์ น า
ท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์เมโซเวียน-โกธิก ที่ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 14                           น าท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ปราสาท
ที่ตั้งอยู่ใน คาสเซิล สแควร์ (Castle Square) จตุรัสที่ใช้เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวและชาวเมือง 
เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และชุมนุม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1598 
ในแบบสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็นที่พ านักของกษัตริแห่งโปแลนด์  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง และ
เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
ค่ า  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Novotel Warsaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สาม ปราสาทมัลบอร์ก – กดังส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 311 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  

เมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยยุคกลางโดยกลุ่มอัศวินของศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมพล
ของอัศวิน   



   
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเข้าชมปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) (ระยะทาง 309 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง)  ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นโดยอัศวินของศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค ซึ่งรูปแบบของปราสาทนั้นเป็น
ตัวอย่างที่แสดงถึงศิลปะคลาสสิกของป้อมปราการในยุคกลางเพื่อรับการโจมตีของศัตรู และเป็นมหาวิหาร
ของนิกาย โดยได้สร้างจนแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1406 มีอาคารหลัก 2 ทิศ คือทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งช่วง
หลังเม่ือนิกายทอยโทนิคได้เสื่อมลง บางจุดในปราสาทจึงถูกท าลายไปบ้าง แต่ก็ได้รับการปรับปรุงและบูรณะ
ใหม่ในศตวรรษที่ 19-20 และถูกดูแลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่ยังมีความสวยงามอลังการอยู่ ปราสาทมอลบ
อร์กมีความกว้างใหญ่ รอบนอกเป็นพิพิธภัณฑ์ ข้างในมีลานกว้าง อยู่ติดกับแม่น้ า เป็นทัศนียภาพที่สมบูรณ์ 
จึงไม่แปลกใจที่ปราสาทแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในมรดกโลก และเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งประเทศ
โปแลนด์อีกด้วย นอกจากนี้ปราสาทมัลบอร์กยังเป็นปราสาทที่สร้างด้วยอิฐซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  น าท่านเดินทางสู่เมืองกดังส์ 
(Gdansk) (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยว เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลโปแลนด์ โดยมีการร่างต้นฉบับแบบเมืองไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1343 
ชาวโปแลนด์จึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็นผลส าเร็จหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งแรกที่การด าเนินการเรียกร้องใดๆของกลุ่มคนงานสามารถท าได้
อย่างเสรี ด้วยเหตุนี้เมืองกดังส์จึงถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งเสรีภาพ" วงแหวนของเมืองเต็มไปด้วย
เสียงเซ็งแซ่หลากหลายภาษาของนักท่องเที่ยวที่มาจากทุกมุมโลก น าท่านเดินชมย่านจตุรัสเมืองเก่าที่ถูก
สร้างข้ึนมาใหม่ภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Mercure Gdansk Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า  

 

 
 



   

 
 

วันที่สี ่     โทรุน – บิซดิกอส 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองยุค

กลางและเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ที่มีความส าคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ อีก
ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997  น าท่านถ่ายรูปคู่
กับ ศาลากลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดย
อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-
1399 ภายในมีการจัดแสดงแกลลอรี่ที่เกี่ยวกับศิลปะโกธิคและนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเมืองโทรุน น าท่าน
ถ่ายภาพความงามของโบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary's church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นหนึ่งในอาคาร
สิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหนึ่งของโปแลนด์  และยังถือว่าเป็น
หนึ่งในโบสถ์ที่มีห้องโถงสูงที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองเก่าโทรุนยังถูกบันทึกลงในรายการ
ของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี 2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ได้จัดอันดับให้ ย่านเมืองเก่า 
ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานที่ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกอีกด้วย  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบิซดิกอส (Bydgoszcz) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เมืองที่มีความงดงามด้านสถาปัตยกรรมด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ อาทิ โกธิก นีโอ-โกธิก นีโอ-บารอค นีโอ
คลาสสิค โมเดิร์นนิส และอาร์ทนูโว่ จนถูกตั้งฉายาว่า “ลิตเติ้ล เบอร์ลิน” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านทรง
ทิมเบอร์ เฟรม (Timber-framed) มากที่สุดในประเทศโปแลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารแห่งบิซ
ดิกอส (Bydgoszcz Cathedral) โบสถ์สไตล์โกธิก ที่สร้างจากอิฐแดงในช่วงศตวรรษที่ 15 ซึ่งถูกแต่งตั้งให้
เป็นมหาวิหารในปีค.ศ. 2004 โดยพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 จากนั้นน าทุกท่านเที่ยวชมเมืองบิซ
ดิกอส และอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ 

 
ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 



   
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Mercure Sepia **** หรือเทียบเท่า  

 

 
 

วันที่ห้า พอซนัน – วรอตสวัฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 142 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) หนึ่งใน

เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอร์ตา (Warta River) และเป็นศูนย์กลางส าคัญ
ทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสีสันสวยงาม และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมือง
แห่งวรรณกรรมอีกด้วย  น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งพอซนัน (Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตล์
โรมาเนสก์ ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก และบารอก ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 996  
นอกจากนี้ภายในยังตกแต่งได้อย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Old Town 
Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
เมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันสมัยศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และศาลาว่าการ 
น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ศาลาว่าการเมืองพอซนัน (Poznan City Hall) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิค และถูกใช้งานจนถึงปีค.ศ. 1939 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 182 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองแห่งความหลากหลาย และเปี่ยมล้นไปด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ อันเป็นดังสะพานเชื่อมระหว่าง
คนในแต่ละรุ่น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังถูกใช้เป็นจุดนัดพบอีกด้วย เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจาก
ชายแดนประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมัน นอกจากนี้เมืองวรอตสวัฟ ยังถูกยก



   
ให้เป็น 1 ใน 8 เมืองแห่งสีสันที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนอีกด้วย  น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ 
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจ าเมืองวรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากร
ระดับโลกและชนะรางวัลโนเบลมาแล้วถึง 10 คนด้วยกันในช่วงปี 100 ปีฝ่านมา จากนั้นน าท่านชมความ
งามของเมืองวรอตสวัฟ ที่ถูกเรียกว่าเมืองแห่งสีสันที่ต้องมาเยือนเมืองนึงของโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพ
ความประทับใจตามอัธยาศัย 

 
ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  Mercure Wroclaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่หก ค่ายกักกันเอาชวิตช ์– ซาโกพาเน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ค่ายกักกันเอาชวิตช์ (Auschwitz Concentration Camp) (ระยะทาง 228 ก.ม. ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง)  ค่ายกักกันที่ได้ชื่อว่าเป็นค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของ
กองทัพนาซีที่ท าการระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีใช้เพื่อกักขังเชลยศึกในช่วงสงครามเพื่อ กักขัง ทารุณ ใช้
แรงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม ภายในค่ายกักกันนี้มีอาคารอยู่ถึง 20 อาคาร นอกจากนี้ท่านจะได้เห็น
ภาพถ่ายและของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่โดนกักขังอยู่ในค่ายแห่งนี้  ปัจจุบันค่ายแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีผู้
เข้าชมมากที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 เพื่อเป็น



   
เครื่องเตือนใจแก่คนรุ่นหลังถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียดชังของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นอีกครั้ง จากนั้นได้เวลาน าท่านเข้าชมค่ายกักกัน  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาโกพาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) เมืองทางใต้ของประเทศโปแลนด์ และตั้งอยู่ใต้เทือกเขาทาทรา (Tatra Mountain) จึงเป็นที่นิยม
อย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว และนักปีนเขาในช่วงฤดูร้อน และนักสกีในช่วงฤดูหนาว จึงถูกเรียกว่า “เมือง
หลวงในฤดูหนาว ของประเทศโปแลนด์” อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง และเลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง ณ ถนน
คนเดิน 

 
ค่ า         รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Mercure Kasprowy **** หรือเทียบเท่า  

 

วันที่เจ็ด ยอดเขากูบาวุฟก้า – คราคูฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพของเมืองซาโกพาเน่ และเทือกเขาทาทราที่โอบล้อมเมืองไว้ แบบพาโนราม่า น าท่านเดินทางสู่
เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ขึ้น
ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 1038-1596  จึงท า
ให้คราคูฟถูกยอมรับให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดอันจะเห็นได้จากอาคาร
บ้านเรือนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ โรมาเนสก์ , โกธิก, บารอก, ร็อคโคโค, นีโอ
คลาสสิคและอาร์ตนูโวและเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1978    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินเที่ยวชมพระราชวังวาเวล (Wawel Royal Castle) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ 

น าท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Market Square) จตุรัสอันเป็นดังหัวใจของเมืองคราคูฟที่รายล้อมไปด้วย
บรรยากาศของบ้านเมืองในสมัยยุคกลาง นอกจากนี้ตามถนนต่างๆยังเต็มไปด้วยร้านค้าและอาคารที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ห้างซูเคียนนีส (Sukiennice) อันเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดใน
ยุโรป น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เซนต์แมรี่ (Church of St. Mary) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 อัน
โดนเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่สูงถึง 81 เมตร อีกทั้งภายในโบสถ์ยังตกแต่งได้อย่างสวยงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท่นบูชายาว 13 เมตรที่มีลวดลายแกะสลักเป็นต านานที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล อิสระให้ท่าน
เดินเล่นชมเมือง และเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 



   
 
ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก  Mercure Krakow Stare Miasto **** หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 

วันที่แปด เหมืองเกลือ – วอร์ซอว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ประวัติการท าเหมืองยาวนานมากกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแร่
ถูกยกเลิกในปี 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่ าและน้ าท่วมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโมงค์ขนาดโหญ่มาก 
ประกอบไปด้วย 9 ช้ันลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใต้ดินรวมกว่า 300 กิโลเมตร มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ท าเหมืองแร่ แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร่จากสมัยกลางจนถึงปัจจุบัน 
นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงามของ Chapel of Saint Kinga ที่มีขนาดความสูง 10 เมตร ยาว 54 เมตร 
และกว้าง 15 เมตร วิหารที่ตกแต่งผนังด้วยภาพประติมากรรมที่แกะสลักด้วยเกลือ ตามต านานจาก
พระคัมภัร์ รวมไปถึงพื้นและโคมระย้า ต่างก็ท ามาจากเกลือเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้รับยกย่องให้เป็นมรดก
โลกจากองค์กร UNESCO ในปีค.ศ. 1978 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 291 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมือง

หลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ โดยกรุงวอร์ซอ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยู่
ห่างจากชายฝั่งทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) จากเทือกเขาคาร์เพ
เธียน (Carpathian mountains) ปัจจุบันกรุงวอร์ซอได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  และเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า , รถยนต์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยัง
เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาที่ส าคัญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้แล้ว กรุงวอร์ซอยังเป็นที่รู้จักของ
นานาชาติจากสนธิสัญญาวอร์ซอ ซึ่งตั้งชื่อตามกรุงวอร์ซอนั่นเอง 

 



   
ค่ า         รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Novotel Warsaw Centrum **** หรือเทียบเท่า  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่เก้า พระราชวังวิลานอฟ – มิวนิค 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าทา่นเข้าชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวงสไตล์บารอคที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จ

พระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา และเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานที่ส าคัญ
ของประเทศโปแลนด์ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
               
14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ซอว์ (WAW) มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อ

สินค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
17.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH1613 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 

ชั่วโมง)   
18.30 น. เดินทางถึงเมืองมิวนิค แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ 
22.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ LH772 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6.20 ชั่วโมง) 

 



   

 
 
 

วันที่สิบ กรุงเทพฯ 

14.10 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
10 วัน 7 คืน แกรนด์โปแลนด์ 

ราคา 89,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า): 12-21 มิ.ย. 65, 27 ก.ค. -5 ส.ค. 65, 12-21 ต.ค. 65, 
25 พ.ย. - 4 ธ.ค. 65 

 

การบริการ อัตราค่าบริการ  (บาท) 

ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

89,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (เสริมเตียง) 

86,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 
ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 

83,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่เสริมเตียง) 

โปรดสอบถาม 

พักเดี่ยวช าระเพิ่มท่านละ 15,000 

ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ช าระเพิ่มจาก
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ 
 (BKK-WAW//WAW-BKK) 

95,000 

ราคาที่ นั่ งชั้ นประหยัดแบบพรี เ มียม (Premium 
Economy) ช าระเพิ่มจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ 

35,000 



   
 (BKK-MUC//MUC-BKK) 

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

69,900 

ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ ราคาประมาณท่าน
ละ   

3,000 

 
หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 19 เม.ย. 2565) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบิน ประกาศ
ปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่านั้น  
 กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง 

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับช้ันนักท่องเที่ยวโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ าหนักไม่
เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )    

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 

บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจ าตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) 
หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายขายได้จัดส่งให้  

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน 
  ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้า

ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 เจ้าหน้าที่ (ผู้น าเที่ยวไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 10 วัน เท่ากับ 30 ยูโร) 
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจ าโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่าน
เอง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ RT-PCR Test หรือ Rapid Antigen ตามมาตราการของแต่ละประเทศ 



   
 ค่าโรงแรม SHA+/ AQ 1 คืน ตามมาตราการรัฐ 
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ 

 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการและการจองทัวร์ 
1. นักท่องเที่ยวต้องช าระเงินมัดจ า งวดที่ 1: ส ารองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่ง

จะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 

วันนับจากวันจองทัวร์ หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ ในกรณี
ที่ช าระค่ามัดจ ามาแล้ว จะถือว่าการจองท่ีนั่งได้รับการยืนยันแล้ว 

3. หากท่านต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด)  ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

4. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกันทั้งแบบหมู่คณะ และยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากเจ้าหน้าที่ 

5. นักท่องเที่ยวต้องช าระค่าบริการส่วนที่เหลือ งวดที่ 2: ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง กรณี
นักท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง 

จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการยกเลิกการจองกับ
ทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องส่งแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ช าระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่า

ล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน) 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจ า 25,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอ่ืน (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. ผู้เดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  



   
9. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด 
10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
11. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่า
เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดี
ที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า น าหน้า ชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาผิดพลาด
เองให้กับทางบริษัทเรา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง  ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึง ความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิด
จากความผิดของบริษัท เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติ เหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ
หาย หรือความเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน  เหตุสุดวิสัยอ่ืน 
เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มี เอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 
ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ 



   
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด
ห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า 
 กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ 
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 8 
กก.  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่ท่านมีข้อจ ากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสาย              

การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด  

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์  ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ท าการตกลง                                
หรือแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ช าระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           
เข้าเมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ             
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง 
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
2.  ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรือ เครื่องมือต่างๆในการพยุงตัว 
3. เด็กที่ม่ีอายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทั่วถึง) 

 
ตั๋วเครื่องบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการ
บินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท าการ Refund ได้เท่านั้น) 
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อน
เพื่อได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ปทัวร์นั้น สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  
 
การสะสมไมล์ 



   
หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กับสายการบิน
ออสเตรียนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็นต้น  ส่วน Miles and More สามารถสะสมไมล์
ได้  
 
โรงแรมและห้อง  

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( 
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่าง
กัน  ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตียงได้ 
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน  

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาท ิครีม โลชั่น น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้ 
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 ส าหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน  คือ 23 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง  
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) 

 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry) 



   
 
สถานที่เข้าชม 

 โปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิดท าการ 
หรือปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น หรือสลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ช าระค่าเข้าชมไป
แล้ว 

 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ
บินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋า
จริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดท าให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนัก
กระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น 
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 
หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ า ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีระบุไว้ข้างต้นแล้ว 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ 

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 15 วัน) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนขึ้นไป 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด 

และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ตัวอย่างรูปท่ีใช้ในการยื่นวีซ่า 
 



   

 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน/ ส าเนาทะเบียนสมรส/ ส าเนาใบมรณะบัตร 
4. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
5. เอกสารการได้รับวัคซีน ตามที่ประเทศโปแลนด์ ก าหนด 
6. หลักฐานการท างาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – ส าเนาจดทะเบียนบริษัท ที่มีรายชื่อของท่านในคณะกรรมการบริษัท 
(หนังสือต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปย่ืนวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – ส าเนาจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 
 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการท างาน ที่ระบุ
ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 
วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานของท่าน พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า) 
 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่การจดทะเบียน – จะต้องท าหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น ส าเนาการเช่าพื้นที่ เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 
แผนกวีซ่า เพื่อขอค าปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า) 
 



   
 
กรณีเด็กที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ส าเนาสูติบัตร 
2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั้นก าลังศีกษาอยู่ช้ันใด 
3. ขอหนังสือยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ได้เดินทางท้ังครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อ่ืนที่มิใช่บิดามารดา จะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น และให้ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และระบุว่ามารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
และระบุว่าบิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 
 

 
7. หลักฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ระบุ
สถานทูต)พร้อมชื่อเจ้าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื่นเท่านั้น ซึ่งต้องท าก่อนการ
ยื่นวีซ่า        20 วัน 
 ส าเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน  
ที่มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื่นวีซ่า 20 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื่นวีซ่า 27 ธันวาคม ท่านจะต้องมียอด
การปรับสมุดครั้งล่าสุด ในวันที่ 8 ธันวาคมเป็นครั้งสุดท้าย 

กรณีบัญชีฝากประจ า 
 ส าเนาบัญชีฝากประจ า จะต้องมีวันครบก าหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                
ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุชื่อเจ้าเของบัญชี และต้องระบุชื่อ
ผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 
อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เป็นต้น 
 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื่อนายจ้าง และชื่อ
ลูกจ้างที่นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  
 ยอดเงินจะต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน ส าหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดิน
บัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื่องจะต้องใช้ ส าเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี 



   
 สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี 
 

8. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ้วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งทางบริษัทจะ                       
ส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า  

9. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อท าการยกเลิกวีซ่า                                       
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็นการเก็บสถิติ 

10. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับผู้สมัครทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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