
 

10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 กบัดินแดน สวยสงบน่าหลงใหล 

 

 
 

*** บินเข้าวอร์ซอร์ - บินออก คราคูฟ โดย.....ออสเตรียน / ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์*** 

มิถุนายน - ตุลาคม 2565 

เร่ิมต้น 89,800 บาท 
วอร์ซอร์ - พระราชวงัลาเซียนกี ้– กดัญสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก – โทรุน – พอซนาน 

วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา – Black Madonna – คราคูฟ – เหมืองเกลือ – ค่ายกกักนัเอาช์วทิซ์ 
ราคาทัวร์  89,800 บาท :  10-19 มิ.ย. 65/ 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 

7-16 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 
 



 

วันแรก กรุงเทพฯ  
 

20.30 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW G ประตูทางเขา้ท่ี 1 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.55น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS 026 (บินประมาณ 11.30 ชม.) สายการบินบริการ 
อาหารค ่า และ อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

 

วันท่ีสอง เวียนนา - วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนกี ้- พระราชวังหลวง 
 

05.35 น.  เดินทางถึงสนามบิน เวียนนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง แวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด ์โดย เท่ียวบิน OS 625 (เวลาบินประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด ์ 

น าท่านเท่ียวชม กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงโปแลนด์ น าท่านเข้าชมพระราชวงัลาเซียนก้ี (Lazienki 
Palace) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายแห่งฝร่ังเศส  ท่ีประทับของ
พระมหากษตัริย ์และเคยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ของไทย เม่ือ
คร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ซ่ึงองคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1980 น าท่านสู่ ย่านตลาดเก่า 
(Old Town Market Place) ย่านความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอ ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และร้านค้าอ่ืนๆ ก าแพงเมืองเก่า (City Walls) น าท่าน เขา้ชม วิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) 
วิหารคาทอลิกหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) ท่ีถูก



 

สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกคร้ังท่ีประเทศโปแลนด์ยา้ยเมืองหลวงจากคราคูฟมาท่ีวอร์ซอในปีค.ศ. 
1596 ภายในพระราชวงัตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา อลงัการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัหลวงแห่งใดในโลก  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Warszawa Centrum **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม วอร์ซอร์ - พระราชวังวิลานอฟ – พพิธิภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) หน่ึงในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงวอร์ซอ ท่ีถูกบนัทึก เป็น
อนุสรณ์สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ แรกเร่ิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประทบัของกษตัริยจ์อห์นท่ี 3 
โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 ดว้ยสไตลแ์บบบาโรก และเปิดเป็น
พพิิธภณัฑแ์ห่งชาติตั้งแต่ ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม พิพิธภณัฑ์วิทยาศาตร์และวฒันธรรม Palace Culture and Science อาคารท่ีโดดเด่นเป็นแลนด์
มาร์คของกรุงวอร์ซอ   อาคารท่ียงัถือวา่เป็นอนุสรณ์ในยคุคอมมิวนิสต ์ตึกท่ีสูงใหญ่ท่ีสุดในโปแลนด ์ใหท้่านขึ้น



 

ชมวิว ท่ีชั้น 30 ของอาคาร จุดชมวิวมุมสูงแบบพาโนรามาท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงวอร์ซอ จากนั้นอิสระให้
ท่านเลือกซ้ือสินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้ Zalote Tarasty ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอ กบัร้านคา้
กวา่ 200 ร้านคา้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Warszawa Centrum **** หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีส่ี วอร์ซอร์ - Nidzica - กดัญสก์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมือง Nidzica  (ระยะทาง 157 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) มีแม่น ้ าท่ีเรียกว่า 
Nida ไหลผ่าน Nidzica ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือเมือง เป็นเมืองท่ีเร่ิมขึ้นในศตวรรษท่ี 14 เป็นเมืองท่ีตอ้งทนทุกข์
ทรมานจากสงคราม ไฟไหม ้และโรคระบาดซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่าในประวติัศาสตร์ มนัถูกท าลายอย่างสมบูรณ์ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง จากนั้นสร้างใหม่และถูกท าลายอีกคร้ังหลงัจากการส้ินสุดของสงครามกองทพัโซเวียต 
น าท่านเขา้ชมปราสาท Nidzica ท่ีก่อสร้างราวปี 1370 โดยอศัวิน Pfleger of the Teutonic Knights ไดท้ าเป็นท่ีอยู่
อาศยัของเขาในปี 1409 จากนั้นกองก าลงัโปแลนด์ไดย้ึดปราสาท ในปี 1454 ปราสาทถูกยึดครองโดยสหภาพป
รัสเซีย และในเดือนกุมภาพนัธ์ 1455 กองทพัเช็กยึดครอง จนในปี 1784 เกิดเพลิงไหม ้และในปี 1812 ปราสาท
ถูกท าลายโดยกองก าลงัฝร่ังเศส ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี 1828-1930 เป็นศาลและเรือนจ า กองทพัโซ
เวียตถล่มปราสาทอีกคร้ังในปี 1945 และยงัคงซากปรักหกัพงัอยูจ่นกระทัง่มีการสร้างใหม่ในปี 1961-1965 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองกดญัสก์ (Gdansk) (ระยะทาง 184 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่าน
ชม เมืองกดัญสก์ เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือของโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ีส าคัญของประเทศ 
เพลิดเพลินกบัถนนท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดของยุโรปตอนเหนือ เมืองเก่ายคุกลางอนังดงาม ท่ีท าการเทศบาล Main Town 
Hall น าท่านเขา้ชมโบสถเ์ซนตแ์ม่ร่ี (St.Mary Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกสไตล ์บริกโกธิก หน่ึงในสามโบสถ์
อิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ ์Frauenkirche แห่งนครมิวนิก  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Admiral Hotel Gdansk**** หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า  กดัญสก์ – โทรุน - พอซนาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malbork) ( ระยะทาง 62 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) น า
ท่านเขา้ชมปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตลโ์กธิก ท่ีสร้างขึ้นจากอิฐท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นท่ีตวัปราสาท หน่ึงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และ
เป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1997  สมควรแก่น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 154 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง)  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมเมืองโทรุน อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยคุขยายอาณาเขตในช่วงกลางศตวรรษ
ท่ี 13 - 15 เมืองท่ีมีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทศันียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุค



 

กลาง แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 
บา้นเรือนสมยัยุคกลางและทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้ าวิสลา จนไดรั้บการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้
เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวติัศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงามท่ีสุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี ค.ศ. 2007 น า
ท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 12 ชมย่าน Old Town Market 1 ใน 30 สถานท่ี
ท่องเท่ียว ท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA น าท่าน เขา้ชม Cathedral St. 
John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของประเทศโปแลนด์ น าท่าน เข้าชม บ้านของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดารา
ศาสตร์ ช่ือกอ้งโลก ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงให้ชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง
พอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 161 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Hotel NH Poznan**** หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีหก  พอซนาน - วรอตซวาฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม เมืองพอซนาน หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ เมืองเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าราญของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 และเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอ น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนาน จาก จตัุรัสใจกลาง
เมืองเก่า (Old Town Square) จตุัรัสเมืองเก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลาง
จงัหวดั  แวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าท่ีได้รับการออกแบบสไตล์นีโอ
คลาสสิก น าท่าน เขา้ชมปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 
 



 

 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
เมืองท่ีเรียกไดว้่า Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 
ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก (8 Colorful cities in the world) น าท่านชม เมืองวรอตสวฟั แวะถ่ายรูปกับ
มหาวิทยาลยัเมืองวรอตซวาฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง เมืองวรอตซ
วาฟ ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง  10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา น าท่าน
ถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจ าเมือง อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปและ
เดินเล่น 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว Park Hotel Diament**** หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ด  วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา - คราคูฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 194 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง

ศูนย์กลางของผูแ้สวงบุญ  เมืองเล็กๆ แต่มีช่ือเสียงจากภาพวาด Black Madonna และเป็นบ้านเกิดของพระ



 

สันตปาปาจอห์นปอลท่ี 2 อีกดว้ย น าท่านเขา้ชม วิหารจสันาโกรา (Jasna Gora) ซ่ึงเป็นวิหารท่ีประดิษฐานของ
รูปนกับุญมาดอนนาสีด า Black Madonna ซ่ึงคนทั้งโลกท่ีนบัถือคริสตรู้์จกัเป็นอยา่งดีดว้ยปาฏิหาริยท่ี์เล่ากนัมา  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 148 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมือง
หลวงโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการ
ขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศ
โปแลนด์ น าท่านชมเมืองคราคูฟ เร่ิมจาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลน่ี  (Market Square)  จตุรัสกลางเมือง ด้วย
บรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลาง ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้ งร้านกาแฟ , ผับ, 
ร้านอาหารต่ างๆ  และอาคารท่ีส าคัญทางประวั ติศาสตร์ ห้ างสรรพ สินค้าเก่ าแก่ ท่ี สุ ดในยุโรป  ซู
เคียนนีส (Sukiennice)  น าท่าน เข้าชม   โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ช่ือดังของคราคูฟ อาคาร
การคา้ผา้ในอดีต (Cloth Hall) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาประหยดั ณ ห้างสรรพสินคา้และสัมผสัไลฟ์สไตล์ของ
คนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ 

 
 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Krakow Centrum**** หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีแปด คราคูฟ - เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) - ค่ายกกักนัเอาช์วิทซ์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ  30 นาที) เข้าชมความ
มหัศจรรยแ์ละความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซ่ึงองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้
เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1988 เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของโปแลนด์ เป็น
เหมืองใตดิ้นท่ีมหัศจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมเหมืองเก่าแก่ใตดิ้น แกลอร่ีและห้องซ่ึงสร้างและแกะสลกั
จากเกลือทั้งหมด โบสถเ์ซนตกิ์งกา้ (Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดบัตกแต่งดว้ย
แชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือ สองขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) ภายในเหมืองเกลือ  
 (***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดร้านอาหารท้องถ่ินบริเวณ

ใกลเ้คียงใหแ้ทน) 
 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 81 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท าการใน
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ท่ีองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนไว ้พิพิธภณัฑ์ค่ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ภายใน
พิพิธภณัฑ์ค่ายกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ของจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว ,้ ห้องอาบน ้ า, ห้องท่ีนาซีใช้
ส าหรับก าจดัเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกกักนัเอาช์วิทซ์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น “โรงงานสังหาร
มนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” (***เน่ืองจากค่ายกกักนัมีการเปล่ียนระบบการจองเขา้ชมรูปแบบใหม่ตั้งแต่
ตน้ปี 2020 ซ่ึงหากคณะไม่สามารถเขา้ชมในวนัดงักล่าวได ้บริษทัจะหาท่ีเท่ียวอ่ืนทดแทน) 

 เดินทางกลบัสู่ เมืองคราคูฟ 



 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Krakow Centrum**** หรือเทียบเท่า 

วันท่ีเก้า  คราคูฟ - ปราสาทวาเวล - เมืองคราคูฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรอเนซองซ์ ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของ
ยโุรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปแลนดม์าตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 เขา้ชมมหาวิหารวา
เวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุก
พระองค ์  

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 



 

13.00 น.  น าท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และท า Tax Refund 
16.35 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน มิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบิน LH 1625 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
17.55 น.  ถึงสนามบิน มิวนิค แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
22.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินมิวนิค โดยเท่ียวบิน LH 772 (บินประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 
 

วันท่ีสิบ กรุงเทพมหานคร 
 

14.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

ราคาทัวร์  89,800 บาท :  10-19 มิ.ย. 65/ 15-24 ก.ค. 65 / 11-20 ส.ค. 65 / 16-25 ก.ย. 65 
7-16 ต.ค. 65 / 21-30 ต.ค. 65 

อตัราค่าบริการ   มิ.ย. - ต.ค. 2565 
ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

89,800 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 14,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (OS/LH) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2565) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน OS / LH  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 



 

▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้โปแลนด ์
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ คา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 60% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 
 
 



 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้



 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย  ์และเหล้า เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองได้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่



 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโปแลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วี
ซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น

สีเทาใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนสถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
1. เอกสารการไดรั้บวคัซีนโควิดครบ 2 เขม็ (ขั้นต ่าคือ Astra Zeneca / mRNA) 
2. ส าเนาบตัรประชาชน  
3. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) แปลเป็นภาษาองักฤษและ

ประทบัตรารับรองโดยศูนยก์ารแปลเท่านั้น 
5. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) แปลเป็นภาษาองักฤษ

และประทบัตรารับรองโดยศูนยก์ารแปลเท่านั้น 
6. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  แปลเป็นภาษาองักฤษและประทบัตรารับรองโดยศูนยก์าร

แปลเท่านั้น 
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 



 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ
วา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุ
วา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ  
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

แปลเป็นภาษาองักฤษและประทบัตรารับรองโดยศูนยก์ารแปลเท่านั้น 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ แปลเป็นภาษาองักฤษและ

ประทบัตรารับรองโดยศูนยก์ารแปลเทา่นั้น 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank Statement และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
 

- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 



 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 กบัดินแดน สวยสงบน่าหลงไหล 

 

ราคาทัวร์ 89,800 บาท    10-19 มิ.ย. 65    15-24 ก.ค. 65   11-20 ส.ค. 65     
 16-25 ก.ย. 65     7-16 ต.ค. 65    21-30 ต.ค. 65 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยื่นวีซ่า 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยื่นวีซ่าเชงเกน้ 

(กรุณาระบุ) 

       

       

       



 

 
 
ช่ือผู้ส ารองท่ีน่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

       

       


