
 HTC-OS-10D-GRANDPOLAND 

 

10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 กบัดนิแดน สวยสงบน่าหลงไหล 

 

 
*** บินโดย.....สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์*** 

มีนาคม - ตุลาคม 2565 

เร่ิมต้น 86,800 บาท  
วอร์ซอร์ - พระราชวงัลาเซียนกี ้– กดญัสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก – โทรุน – พอซนาน 

วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา – Black Madonna – คราคูฟ – เหมืองเกลือ – ค่ายกกักนัเอาช์วทิซ์ 
ราคาทัวร์ 86,800บาท :  6-15 มี.ค. 65 / 18-27 มี.ค. 65 / 5-14 พ.ค. 65  
ราคาทวัร์  89,800 บาท :  8-17 เม.ย. 65 / 9-18 เม.ย. 65 / 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 
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10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันแรก 
กรุงเทพฯ 

21.00 น. พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน Row G ประตูทางเขา้ท่ี 1  
กรุณาแสดงวคัซีนพาสปอร์ต และผลตรวจ PCR Test เป็นลบ (72 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) 
23.55น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS 026 (บินประมาณ 
11.30 ช.ม.) สายการบินบริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน 

เชคอิน OS 
Row G 

วันที่สอง 
เวียนนา 
วอร์ซอร์ 

05.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง แวะเปล่ียนเท่ียวบิน  
07.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์ โดย เท่ียวบิน OS 625 (เวลาบิน
ประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด ์ 
เท่ียวชม กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงโปแลนด์ น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนก้ี 
(Lazienki Palace) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความงามเทียบเคียงไดก้บัพระราชวงัแวร์ซายแห่ง
ฝร่ังเศส ท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ และเคยเป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ของไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897  

 
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
เท่ียวชม ยา่นเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง 
ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้มืองเก่าวอร์ซอเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.
1980 น าท่านสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่า
วอร์ซอ ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านคา้อ่ืนๆ ก าแพงเมืองเก่า (City 
Walls) แวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนตจ์อห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกหน่ึงในโบสถท่ี์
เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอ  น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) ท่ีถูกสร้างข้ึนตาม
สถาปัตยกรรมแบบโกธิกคร้ังท่ีประเทศโปแลนดย์า้ยเมืองหลวงจากกรากุฟมาท่ีวอร์ซอในปี
ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวงัตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา อลงัการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวงั
หลวงแห่งใดในโลก  
รับประทานอาหารค ่า (จีน) 
 

Novotel / 
Mercure 
Warsaw 

Centrum**** 
หรือเทียบเท่า 



จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขาย 

 HTC-OS-10D-GRANDPOLAND 3 | 13 

วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่สาม 
วอร์ซอร์ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเข้าชม พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) หน่ึงในพระราชวงัหลวงแห่งกรุง
วอร์ซอ ท่ีถูกบนัทึกเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ แรกเร่ิมถูกสร้าง
ข้ึนเพ่ือเป็นท่ีประทบัของกษตัริยจ์อห์นท่ี 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) 
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 ดว้ยสไตลแ์บบบาโรก และเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติตั้งแต่ ค.ศ.
1962 เป็นตน้มา 
 

รับประทานอาหารกลางวนั(ทอ้งถ่ิน) 

 
เท่ียวชม พิพิธภณัฑว์ิทยาศาตร์ และวฒันธรรม Palace Culture and Science อาคารท่ีโดดเด่น
เป็นแลนด์มาร์คของกรุงวอร์ซอ   อาคารท่ียงัถือว่าเป็นอนุสรณ์ในยุคคอมมิวนิสต์ ตึกท่ีสูง
ใหญ่ท่ีสุดในโปแลนด์ ใหท้่านข้ึนชมวิว ท่ีชั้น 30 ของอาคาร จุดชมวิวมุมสูงแบบพาโนรามา
ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงวอร์ซอ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้ 
Zalote Tarasty หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอ กบัร้านคา้กวา่ 200 ร้านคา้  
 

รับประทานอาหารค ่า  

Novotel / 
Mercure 
Warsaw 

Centrum**** 
หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี 
วอร์ซอร์ 
กดญัสก์ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกดญัสก ์(Gdansk) โดยรถไฟความเร็วสูง (เดินทางประมาณ 
2.53 ชัว่โมง)  
12.28 น. เดินทางถึง เมืองกดญัสก ์จากนั้นเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ 
รับประทานอาหารกลางวนั(จีน) 

 

 

Mercure 
Gdansk Stare 
Miasto **** 
หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่ส่ี 
วอร์ซอร์ 
กดญัสก์ 

น าทา่นชม เมืองกดญัสก ์เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือของโปแลนด ์และเป็นหน่ึงในเมืองท่า
ท่ีส าคญัของประเทศ เพลิดเพลินกบัถนนท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดของยโุรปตอนเหนือ เมืองเก่ายคุกลาง
อนังดงาม ท่ีท าการเทศบาล Main Town Hall น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตแ์ม่ร่ี (St.Mary 
Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกสไตล ์ บริกโกธิก หน่ึงในสามโบสถอิ์ฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ขนาดเทียบเท่าโบสถ ์Frauenkirche แห่งนครมิวนิก  

 
รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถ่ิน) 

 

วันที่ห้า 
โทรุน   

พอซนาน 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malbork) ( 67 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เขา้
ชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยคุกลางสไตลโ์กธิก ท่ีสร้างข้ึนจากอิฐท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพ้ืนท่ีตัวปราสาท หน่ึงในอนุสรณ์สถาน
แห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
โดยองคก์รยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1997  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (170 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.55 ชัว่โมง)  

 
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

น าท่านชม เมืองโทรุน อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยคุขยายอาณาเขต
ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 13 - 15 เมืองท่ีมีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทศันียภาพ
ทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยคุกลาง แวะชม ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ยา่นท่ีมีความ
สวยงามท่ีผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บ้านเรือนสมัยยุคกลางและ
ทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้าวิสลา จนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ร UNESCO ใหเ้ป็นเมือง 

Novotel / 
Mercure 
Poznan 

Centrum **** 
หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่ห้า 
โทรุน   

พอซนาน 

มรดกโลกทางด้านประวติัศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC 
POLSKA ในปี ค.ศ. 2007 

 
น าท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ชมย่าน Old Town 
Market 1 ใน  30 สถาน ท่ีท่ อ ง เท่ี ยว  ท่ี ส วยงาม ท่ี สุ ด ใน โลกนิ ตยส าร  NATIONAL 
GEOGRAPHIC POLSKA ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ  Cathedral St. John the Baptist and John the 
Evangelist สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศ
โปแลนด ์น าท่านถ่ายรูปคู่กบั บา้นของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) 
นกัดาราศาสตร์ ช่ือกอ้งโลก ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงใหช้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั 
ออกเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (161 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  
รับประทานอาหารค ่า  

 

วันที่หก 
พอซนาน 
วรอตซวาฟ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม เมืองพอซนาน หน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ เมืองเจริญรุ่งเรืองสูงสุด
ในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 และเป็นเมือง
ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอยา่งวอร์ซอ  
น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนาน จาก จตุัรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตัุรัสเมือง
เก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจงัหวดั  แวะถ่ายรูปกบั 
แกรนดเ์ธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าท่ีไดรั้บการออกแบบสไตลนี์โอคลาสสิก 
ถ่ายรูปกบั ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมือง 

  
รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
 

Radisson Blu 
Wroclaw / 
Mercure 
Wroclaw 

***** หรือ
เทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่หก 
พอซนาน 
วรอตซวาฟ 

เดินทางสู่ เมืองวรอตซวาฟ  (Wroclaw) (168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชัว่โมง) วรอตซวาฟ เมืองท่ีเรียกไดว้่า Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสัน โดดเด่น
สวยงาม และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก (8 Colorful 
cities in the world) น าท่านชม เมืองวรอตสวฟั แวะถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัเมืองวรอตซวาฟ 
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง เมืองวรอตซวาฟ ซ่ึงเคย
ผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง  10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผ่าน
มา น าท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาวา่การ และโบสถป์ระจ าเมือง 
อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
รับประทานอาหารค ่า (จีน) 

 

วันที่เจ็ด 
วรอตซวาฟ 
เชสโตโชวา 
คราคูฟ 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (171 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมือง
ศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญ เมืองเลก็ๆ แต่มีช่ือเสียงจากภาพวาด Black Madonna และเป็นบา้น
เกิดของพระสันตปาปา จอห์นปอลท่ี 2 อีกดว้ย น าท่านเขา้ชม วิหารจสันาโกรา (Jasna Gora) 
ซ่ึงเป็นวิหารท่ี ประดิษฐานของรูป นักบุญมาดอนนาสีด า Black Madonna ซ่ึงคนทั้งโลกท่ี
นบัถือคริสตรู้์จกัเป็นอยา่งดีดว้ยปาฏิหาริยท่ี์เล่าต่อกนัมา  

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) 
เดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (148 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมือง
หลวงโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 
คราคูฟก็ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงถือ
เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด ์

Hilton Garden 
Inn / AC Hotel 

by Marriott 
****  

หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่เจ็ด 
วรอตซวาฟ 
เชสโตโชวา 
คราคูฟ 

น าท่านชมเมืองคราคูฟ เร่ิมจาก ตลาดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square)  จตุรัสกลางเมือง ดว้ย
บรรยากาศของบา้นเมืองในยคุกลาง ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ทั้งร้าน
กาแฟ, ผบั, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ห้างสรรพสินคา้เก่าแก่
ท่ีสุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) จัตุรัสน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary 
Church) โบสถ์ช่ือดงัของคราคูฟ อาคารการคา้ผา้ในอดีต (Cloth Hall) อิสระช้อปป้ิงสินคา้
ราคาประหยดั ณ หา้งสรรพสินคา้และสัมผสัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ 
 

 
รับประทานอาหารค ่า  

 

วันที่แปด 
คราคูฟ  

เหมืองเกลือ
ค่ายกกักนั
เอาช์วิทซ์ 

 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาที) เขา้ชมความ
มหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซ่ึงองค์การ
ยูเนสโกไดป้ระกาศให้เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1988 เหมืองเกลือท่ี
เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของโปแลนด ์เป็นเหมืองใตดิ้นท่ีมหัศจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก 
เหมืองเกลือใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดิน แกลอร่ีและห้องซ่ึงสร้างและ
แกะสลกัจากเกลือทั้งหมด โบสถ์เซนต์กิงกา้ (Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาด
ใหญ่ มีการประดบัตกแต่งดว้ยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือ สองขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่
เกลือ ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ  

 
 

รับประทานอาหารกลางวนั (ทอ้งถ่ิน) ภายในเหมืองเกลือ  
(***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะจดัร้านอาหาร
ทอ้งถ่ินบริเวณใกลเ้คียงใหแ้ทน) 
 

Hilton Garden 
Inn / AC Hotel 

by Marriott 
****  

หรือเทียบเท่า 
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วัน โปรแกรมท่องเที่ยว โรงแรม 

วันที่แปด 
คราคูฟ  

เหมืองเกลือ
ค่ายกกักนั
เอาช์วิทซ์ 

 

เดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Birkenau) (68 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ท่ีกลุ่มนาซี
เยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท าการในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลก
ในประเทศโปแลนดท่ี์องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนไว ้พิพิธภณัฑค์่ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้น
ความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ภายในพิพิธภณัฑ์ค่ายกักกนัจัด
แสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว,้ ห้องอาบน ้า, ห้องท่ีนาซีใชส้ าหรับ
ก าจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็น 
“โรงงานสังหารมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” (***เน่ืองจากค่ายกกักนัมีการเปล่ียน
ระบบการจองเข้าชมรูปแบบใหม่ตั้ งแต่ต้นปี 2020 ซ่ึงหากคณะไม่สามารถเข้าชมในวนั
ดงักล่าวได ้บริษทัจะหาท่ีเท่ียวอ่ืนทดแทน) 
เดินทางกลบัสู่ เมืองคราคูฟ 

 
รับประทานอาหารค ่า (ทอ้งถ่ิน) 

 

วันที่เก้า 
คราคูฟ  
ปราสาท 
วาเวล 
เวียนนา 

รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่าน เขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรอเนซองซ์ 
ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ท่ีประทับของกษัตริย์
โปแลนด์มาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 8 เข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยท์ุกพระองค ์   
รับประทานอาหารกลางวนั (จีน)  
12.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพ่ือเชคอิน และท า Tax Refund 
15.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS 5986 (ใชเ้วลา
บินประมาณ 1.05 ชัว่โมง)  
16.20 น. ถึงสนามบินเวียนนา แวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเท่ียวบิน OS 25 (บินประมาณ 10 ชัว่โมง) 

 

วันที่สิบ 
กรุงเทพฯ 

15.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 กบัดนิแดน สวยสงบน่าหลงไหล 

 

ราคาทัวร์ 86,800บาท :  6-15 มี.ค. 65 / 18-27 มี.ค. 65 / 5-14 พ.ค. 65  
ราคาทวัร์  89,800 บาท :  8-17 เม.ย. 65 / 9-18 เม.ย. 65 / 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   มีนาคม - ตุลาคม 2565 เมษายน 2565 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

86,800 89,800 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 12,000 14,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 82,800 86,800 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ (OS) เร่ิมต้นท่ีทา่นละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 120,000 
 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-VIE-WAW/ KRK-VIE-BKK) 24,000 27,000 
กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนคา่วซ่ีาท่านละ 2,500 2,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเทา่นั้น (คิด ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพ่ือตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพ่ือโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย OS  (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
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▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) พร้อมคา่ทิปพนกังานยกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีท่ีสายการบินมีขอ้ก าหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

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

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

ตั๋วเคร่ืองบนิ 
▪ 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 โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบคา่ใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

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

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

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเทา่นั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ี
จะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

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

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไม่เกิน 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 าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญ
หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก
กระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 
(Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารในการย่ืนขอวซ่ีาเชงเก้น จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป  
เน่ืองจากต้องรอการอพัเดตเอกสารจากทางสถานฑูต 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
ย้อนรอยประวตัิศาสตร์สงครามโลกคร้ังที่ 2 กบัดนิแดน สวยสงบน่าหลงไหล 

 

ราคาทัวร์ 86,800 บาท   6-15 มี.ค. 65   18-27 มี.ค. 65    5-14 พ.ค. 65  
ราคาทวัร์ 89,800 บาท   8-17 เม.ย. 65   9-18 เม.ย. 65    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 าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วีซ่า 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วีซ่าเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


