10 DAYS

GRAND POLAND

วัน
วันแรก
กรุงเทพฯ

วันที่สอง
เวียนนา
วอร์ ซอร์

โปรแกรมท่องเที่ยว
โรงแรม
21.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอิน Row G ประตูทางเข้าที่ 1
เชคอิน OS
กรุ ณาแสดงวัคซีนพาสปอร์ต และผลตรวจ PCR Test เป็ นลบ (72 ชัว่ โมง ก่อนเดินทาง)
Row G
23.55น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบิน OS 026 (บินประมาณ
11.30 ช.ม.) สายการบินบริ การ อาหารค่า และ อาหารเช้า บนเครื่ องบิน
05.25 น. เดินทางถึงสนามบินเวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
Novotel /
07.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งวอร์ ซอร์ ประเทศโปแลนด์ โดย เที่ยวบิน OS 625 (เวลาบิ น
Mercure
ประมาณ 1.15 ชัว่ โมง)
Warsaw
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินกรุ งวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์
Centrum****
เที่ยวชม กรุ งวอร์ ซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงโปแลนด์ นาท่านเข้าชมพระราชวังลาเซี ยนกี้ หรื อเทียบเท่า
(Lazienki Palace) ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กบั พระราชวังแวร์ซายแห่ง
ฝรั่ ง เศส ที่ ป ระทับ ของพระมหากษัต ริ ย ์ และเคยเป็ นที่ ประทับ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ข้ นึ ทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอเป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.
1980 นาท่านสู่ ย่านตลาดเก่ า (Old Town Market Place) ย่านความเก่ าแก่ ที่สุดของเมื องเก่า
วอร์ซอ ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ กาแพงเมืองเก่า (City
Walls) แวะถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกหนึ่งในโบสถ์ที่
เก่าแก่ที่สุดของกรุ งวอร์ซอ นาท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตาม
สถาปัตยกรรมแบบโกธิ กครั้งที่ประเทศโปแลนด์ยา้ ยเมืองหลวงจากกรากุฟมาที่วอร์ซอในปี
ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรู หรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวัง
หลวงแห่งใดในโลก
รับประทานอาหารค่า (จีน)

วัน
วันที่สาม
วอร์ ซอร์

วันที่สี่
วอร์ ซอร์
กดัญสก์

โปรแกรมท่องเที่ยว
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ า นเข้า ชม พระราชวัง วิล านอฟ (Wilanow Palace) หนึ่ งในพระราชวังหลวงแห่ งกรุ ง
วอร์ ซอ ที่ถูกบันทึกเป็ นอนุสรณ์สถานที่สาคัญที่สุ ดของประเทศโปแลนด์ แรกเริ่ มถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยจ์ อห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski)
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ งชาติต้ งั แต่ ค.ศ.
1962 เป็ นต้นมา
รับประทานอาหารกลางวัน(ท้องถิ่น)

โรงแรม
Novotel /
Mercure
Warsaw
Centrum****
หรื อเทียบเท่า

เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ และวัฒนธรรม Palace Culture and Science อาคารที่โดดเด่น
เป็ นแลนด์มาร์ คของกรุ งวอร์ ซอ อาคารที่ยงั ถือว่าเป็ นอนุสรณ์ ในยุคคอมมิวนิ สต์ ตึกที่สูง
ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ให้ท่านขึ้นชมวิว ที่ช้ นั 30 ของอาคาร จุดชมวิวมุมสู งแบบพาโนรามา
ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุ งวอร์ซอ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้า
Zalote Tarasty ห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอ กับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า
รับประทานอาหารค่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
Mercure
09.35 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองกดัญสก์ (Gdansk) โดยรถไฟความเร็ วสู ง (เดินทางประมาณ Gdansk Stare
2.53 ชัว่ โมง)
Miasto ****
12.28 น. เดินทางถึง เมืองกดัญสก์ จากนั้นเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ
หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารกลางวัน(จีน)

วัน
วันที่สี่
วอร์ ซอร์
กดัญสก์

วันที่ห้า
โทรุน
พอซนาน

โปรแกรมท่องเที่ยว
นาท่านชม เมืองกดัญสก์ เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของโปแลนด์ และเป็ นหนึ่งในเมืองท่า
ที่สาคัญของประเทศ เพลิดเพลินกับถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือ เมืองเก่ายุคกลาง
อันงดงาม ที่ทาการเทศบาล Main Town Hall นาท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary
Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกสไตล์ บริ กโกธิก หนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมิวนิก

โรงแรม

รับประทานอาหารค่า (ท้องถิ่น)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
Novotel /
เดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malbork) ( 67 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เข้า
Mercure
ชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิก ที่สร้างขึ้นจากอิฐที่มี
Poznan
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตวั ปราสาท หนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ Centrum ****
ของประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กร หรื อเทียบเท่า
ยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1997
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุ น (Torun) (170 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.55 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
นาท่านชม เมืองโทรุ น อดีตเมืองยุทธศาสตร์สาคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขต
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 - 15 เมืองที่มีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนี ยภาพ
ทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุคกลาง แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความ
สวยงามที่ ผ สมผสาน ระหว่ า งสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก บ้า นเรื อ นสมัย ยุ ค กลางและ
ทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ าวิสลา จนได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้เป็ นเมือง

วัน
วันที่ห้า
โทรุน
พอซนาน

โปรแกรมท่องเที่ยว
มรดกโลกทางด้า นประวัติศ าสตร์ ใ นปี ค.ศ. 1997 และถูก ยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิ ตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC
POLSKA ในปี ค.ศ. 2007

โรงแรม

น าท่ า นชมและถ่ า ยรู ป กับ ศาลาว่ า การเมื อ งสร้ า งขึ้ น ในศตวรรษที่ 12 ชมย่า น Old Town
Market 1 ใน 30 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ที่ ส วยงามที่ สุ ดในโลกนิ ตยสาร NATIONAL
GEOGRAPHIC POLSKA ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ Cathedral St. John the Baptist and John the
Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้วา่ เป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
โปแลนด์ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house)
นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลก ผูส้ ร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้จนถึงปัจจุบนั
ออกเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (161 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า
Radisson Blu
วันที่หก รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พอซนาน นาท่านชม เมืองพอซนาน หนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ เมืองเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ด Wroclaw /
Mercure
วรอตซวาฟ ในฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15-17 และเป็ นเมือง
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอ
Wroclaw
นาท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนาน จาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรัสเมือง ***** หรื อ
เก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด แวะถ่ายรู ปกับ
เทียบเท่า
แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่ าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิ ก
ถ่ายรู ปกับ ปราสาทอิมพีเรี ยล (Imperial Castle) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)

วัน
โปรแกรมท่องเที่ยว
วันที่หก เดินทางสู่ เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw) (168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง)
พอซนาน วรอตซวาฟ เมืองที่เรี ยกได้ว่า Colorful city เป็ นเมืองที่มีอาคารหลากสี สัน โดดเด่นสวยงาม
วรอตซวาฟ และได้รับการจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุ ดในโลก (8 Colorful cities in
the world) น าท่ า นชม เมื อ งวรอตสวัฟ แวะถ่ า ยรู ปกับ มหาวิ ท ยาลัย เมื อ งวรอตซวาฟ
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมือง เมืองวรอตซวาฟ ซึ่งเคย
ผลิตบุคคลากรชั้นนาของโลกผูซ้ ่ ึงชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ที่ผา่ นมา
นาท่านถ่ายรู ปกับอาคารหลากสี สันในจัตุรัสเมื องเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจาเมื อง
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย

โรงแรม

รับประทานอาหารค่า (จีน)
Hilton Garden
วันที่เจ็ด รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
วรอตซวาฟ เดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (171 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมือง Inn / AC Hotel
เชสโตโชวา ศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญ เมืองเล็กๆ แต่มีชื่อเสี ยงจากภาพวาด Black Madonna และเป็ นบ้าน by Marriott
****
คราคูฟ เกิดของพระสันตปาปา จอห์นปอลที่ 2 อีกด้วย นาท่านเข้าชม วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora)
ซึ่งเป็ นวิหารที่ ประดิษฐานของรู ป นักบุญมาดอนนาสี ดา Black Madonna ซึ่งคนทั้งโลกที่นบั หรื อเทียบเท่า
ถือคริ สต์รู้จกั เป็ นอย่างดีดว้ ยปาฏิหาริ ยท์ ี่เล่าต่อกันมา
รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น)
เดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (148 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมือง
หลวงโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุ งวอร์ ซอในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978
คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่ งถือ
เป็ นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์

วัน
วันที่เจ็ด
วรอตซวาฟ
เชสโตโชวา
คราคูฟ

โปรแกรมท่องเที่ยว
นาท่านชมเมืองคราคูฟ เริ่ มจาก ตลาดนัดรี เน็ค โกลนี่ (Market Square) จตุรัสกลางเมือง ด้วย
บรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลาง ตามถนนหนทางจะเรี ยงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้าน
กาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสิ นค้าเก่าแก่
ที่สุดในยุโรป ซู เคียนนี ส (Sukiennice) จัตุรัสนี้ ยงั เป็ นที่ ต้ งั ของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary
Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ อาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า
ราคาประหยัด ณ ห้างสรรพสิ นค้าและสัมผัสไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ในเมืองคราคูฟ

โรงแรม

รับประทานอาหารค่า
Hilton Garden
วันที่แปด รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
คราคูฟ เดินทางสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาที) เข้าชมความ Inn / AC Hotel
เหมืองเกลือ มหั ศ จรรย์แ ละความยิ่ ง ใหญ่ ข อง เหมื อ งเกลื อ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่ งองค์ก าร by Marriott
****
ค่ายกักกัน ยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1988 เหมืองเกลือที่
เอาช์ วิทซ์ เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของโปแลนด์ เป็ นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรื อเทียบเท่า
เหมื อ งเกลื อ ใต้ดิ น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน ชมเหมื อ งเก่ า แก่ ใ ต้ดิ น แกลอรี่ แ ละห้อ งซึ่ ง สร้ า งและ
แกะสลักจากเกลือทั้งหมด โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่ งเป็ นห้องโถงขนาด
ใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ ที่ทาจากเกลือ สองข้างสลักรู ปนูนต่าบนหิ นแร่
เกลือ ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ

รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น) ภายในเหมืองเกลือ
(***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริ ษทั จะจัดร้านอาหาร
ท้องถิ่นบริ เวณใกล้เคียงให้แทน)

วัน
วันที่แปด
คราคูฟ
เหมืองเกลือ
ค่ายกักกัน
เอาช์ วิทซ์

วันที่เก้า
คราคูฟ
ปราสาท
วาเวล
เวียนนา

วันที่สิบ
กรุงเทพฯ

โปรแกรมท่องเที่ยว
เดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Birkenau) (68 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง) ค่ า ยกัก กันและค่ า ยมรณะที่ ใ หญ่ ที่ สุ ดในบรรดาค่ายกัก กัน ของนาซี ที่ ก ลุ่มนาซี
เยอรมันใช้เป็ นที่ทาการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่ งนี้ จดั เป็ น 1 ใน 5 มรดกโลก
ในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ข้ นึ ทะเบียนไว้ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อน
ความน่ าสยดสยองและความทารุ ณโหดร้ายของสงคราม ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัด
แสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ของจริ งของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้, ห้องอาบน้ า, ห้องที่นาซีใช้สาหรับ
ก าจัดเชลยโดยใช้แก๊ ส พิ ษ สัง หารหมู่ช าวยิว ค่ายกัก กันเอาช์วิทซ์ เป็ นที่ รู้จัก กันดี ว่า เป็ น
“โรงงานสังหารมนุ ษย์ที่ ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี ” (***เนื่ องจากค่ายกักกันมีการเปลี่ยน
ระบบการจองเข้า ชมรู ป แบบใหม่ ต้ งั แต่ ต้นปี 2020 ซึ่ งหากคณะไม่ส ามารถเข้าชมในวัน
ดังกล่าวได้ บริ ษทั จะหาที่เที่ยวอื่นทดแทน)
เดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ
รับประทานอาหารค่า (ท้องถิ่น)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่าน เข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรอเนซองซ์
ที่ ง ดงามแห่ ง หนึ่ ง ของยุโ รปซึ่ ง ในอดี ต เคยเป็ นพระราชวั ง หลวง ที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์
โปแลนด์ม าตั้ง แต่ศ ตวรรษที่ 8 เข้า ชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่ มี
ชื่อเสี ยงซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริ ยท์ ุกพระองค์
รับประทานอาหารกลางวัน (จีน)
12.00 น. นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเชคอิน และทา Tax Refund
15.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยเที่ยวบิน OS 5986 (ใช้เวลา
บินประมาณ 1.05 ชัว่ โมง)
16.20 น. ถึงสนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
23.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS 25 (บินประมาณ 10 ชัว่ โมง)
15.20 น. เดินทางถึงกรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

โรงแรม

10 วัน แกรนด์ โปแลนด์
ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้งที่ 2 กับดินแดน สวยสงบน่ าหลงไหล
ราคาทัวร์ 86,800บาท :
ราคาทัวร์ 89,800 บาท :

6-15 มี.ค. 65 / 18-27 มี.ค. 65 / 5-14 พ.ค. 65
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

อัตราค่าบริ การ
มีนาคม - ตุลาคม 2565
เมษายน 2565
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์
86,800
89,800
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,000
14,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านไม่เสริ มเตียง
82,800
86,800
90,000 – 120,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-VIE-WAW/ KRK-VIE-BKK)
24,000
27,000
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ
2,500
2,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย OS (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

▪
▪
▪
▪

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) พร้อมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ กาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังการยืนยันเดินทาง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้ง ยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ ว งหน้า ก่ อ นการเดิ น ทางหั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จ าตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ า และค่า
ดาเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season
สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 70% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตัว๋ เครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง

▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถูก ปฎิเสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่
จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรั บน้ าหนักของสั มภาระที่ ทางสายการบิ นอนุ ญาตให้โ หลดใต้ท้องเครื่ องบิ น คือ 20-30 กิ โลกรั ม (สาหรั บผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่ วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิดการสู ญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนัก
กระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่

▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลกู ค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จะแจ้ งให้ ท่านทราบต่ อไป
เนื่องจากต้ องรอการอัพเดตเอกสารจากทางสถานฑูต

