
 AH-AY-10D-POLAND2020 (2) 

10 วนั 8 คืน แกรนด์ โปแลนด์ 
(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

 

เร่ิมต้นที่ …. 71,900 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า) 

กดังส์ - มัลบอร์ก - โทรุน - พอซนัน - วรอตสวัฟ - คราคูฟ - เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา   
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - เซสซอว์ - ลับบลิน - วอร์ซอว์ - พระราชวังลาเซียนกี ้- พระราชวังหลวง 

ราคาทัวร์ 76,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 71,900 บาท : 1-10 พ.ค. 

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของฝั่งยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 
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แผนที่เส้นทางการเดินทางตามโปรแกรม 
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วันแรก กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศก์ไดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเขา้ที่ 8 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเที่ยวบิน AY142 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารระหว่างเที่ยวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) แวะเปลี่ยนเคร่ือง เที่ยวบิน AY1173 อิสระให้ท่านไดช้้อปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษแีละรับประทานอาหารภายในสนามบิน  
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) สู่สนามบินกดงัส์ (GDN) (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชม.)  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกดงัส์ (GDN) ประเทศโปแลนด ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

วันที่สอง เฮลซิงกิ -  กดังส์ – มัลบอร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมลับอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เพื่อ

เข้าชม ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ที่สร้างขึ้นจากอิฐเช่นเดียวกนักับ
โบสถเ์ซนต์แมร่ีแห่งเมืองกดงัส์ นับเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นดว้ยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณา
เขตพ้ืนที่ตัวปราสาท ก่อสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวินแห่งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อจุดประสงค์เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสียหายอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนดจ์ะมีค าส่ังบูรณะให้กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม ปราสาทมลับอร์กเป็น
หน่ึงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้ น
ทะเบียนโดยองคก์รยเูนสโกเ้มื่อปี ค.ศ.1997  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกดงัส์ (Gdansk) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในเมืองท่าที่ส าคญัของประเทศ ตั้งอยู่ริมอ่า
วกดงัส์ ซ่ึงอยูติ่ดกบัทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพ้ืนทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างยุคกลางและสมยัใหม่ เน่ืองจากมีการบูรณะเมืองหลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 บนรากฐานของส่ิงก่อสร้าง
เดิมที่ยงัคงเหลืออยู่ น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์แม่ร่ี (St.Mary Church) โบสถ์โรมนัคาธอลิคสไตล์บริกโกธิค 
ซ่ึงพ้ืนฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 ซ่ึงตวัโบสถเ์องมีความจุถึง 190,000 คิวบิคเมตร และ
เป็นหน่ึงในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมิวนิค และขนาด
ใหญ่เป็นรองเพียง มหาวิหารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า (285,000 คิวบิคเมตร)  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 
  

 
 

วันที่สาม โทรุน – พอซนัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) อดีต
เมืองยทุธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยคุขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 
เพราะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น ้าวิสลา (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าที่ใหญ่และยาวที่สุด ในโปแลนด ์ดว้ยเหตุน้ี
จึงท าให้เมืองน้ีมีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทศันียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุค
กลาง น าท่านแวะชม ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ยา่นที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น ้ าวิสลา จนได้รับการยกย่องจากองค์กร 
UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางดา้นประวตัิศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนดจ์ากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 
2007 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเที่ยวชมย่าน Old Town Market 1 ใน 
30 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดียวกนั น า
ท่านถ่ายรูปคู่กบั Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซ่ึงถือไดว่้า
เป็นหน่ึงในโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด ์อีกทั้งยงัเป็นโบสถท์ี่ส าคญั ของเมืองโทรุน เพราะเช่ือกนั
ว่าระฆงัที่น่ีนั้นดงักงัวานเสมือนดัง่เสียงระฆงัจากเทพเจา้มานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เลยทีเดียว จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ช่ือก้องโลก 
ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงให้ชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั ไดน้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนนั (Poznan) 
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(ระยะทาง 161 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด ์มี
ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ที่ส าคญัของทวีปยุโรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 15-17 แต่
เส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 
เป็นส่วนหน่ึงของรัฐแกรนด์ดัชชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและ
กลับมาเป็นของโปแลนด์อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางดา้นการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอว ์นอกจากน้ียงัถูกใช้เป็นหน่ึงในเมืองที่ใช้จดัการ
แข่งขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิ่น  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมพักที่  NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN**** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วันที่ส่ี พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนนั โดยเร่ิมจาก จตัุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุด

แห่งหน่ึงในยโุรป เป็นจุดศูนยร์วมของเหล่าสถานที่ส าคญัๆทางประวตัิศาสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวดั  ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ศูนยก์ลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบัน
กลายเป็นพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ประจ าเมืองที่มีนกัท่องเที่ยวมาเยือนอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน ช่ือ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานคร้ังแรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาท
อิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทที่มีช่ือเสียงของเมืองพอซนัน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 
1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบนัปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์  หอศิลป์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) วรอตสวฟั เมือง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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ที่เรียกไดว่้า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว่้ามีชีวิตชีวาแห่ง
หน่ึงของโปแลนด์ และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in 
the world) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงประจ า
เมือง วรอตสวฟั ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง  10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีที่
ผ่านมา โดยปัจจุบนัรองรับนักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยักว่า 40,000 คน ในสมยัศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลยัแห่ง
น้ีเคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ที่คุมขงัเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสัน
ในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมือง อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั น าท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ในอดีต
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ย
ไปที่กรุงวอร์ซอวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  
**** หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

 
 

วันที่ห้า ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมความมหัศจรรย์และความย่ิงใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซ่ึงองค์การ

ยเูนสโกไดป้ระกาศให้เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบนัหยดุด าเนินการท าเหมือง
ไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งน้ีถูก
คน้พบในศตวรรษที่ 13 น าท่านพิสูจน์ความอศัจรรยข์องเหมืองเกลือใตดิ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดย
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ธรรมชาติมานานกว่า 20 ลา้นปี เหมืองเกลือแห่งน้ีมีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตดิ้นต่างๆ 
ถึง 9 ชั้น ท่านจะทึ่ งกับอีกหน่ึงความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า 
(Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดบัตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ท าจากเกลือสอง
ขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปที่
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี นอกจากน้ีภายในเหมืองยงัมีแกลอร่ีและห้อง
ซ่ึงสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด เมื่อชมความงามของเหมืองเกลือใตพ้ิภพจนทั่วแลว้ น าท่านกลบัขึ้น
ดา้นบนดว้ยลิฟทโ์ดยสาร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่นภายในเหมืองเกลือ  
(***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะจดัร้านอาหารทอ้งถิ่นให้แทน) 

 

 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมนัใช้
เป็นที่ท าการในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่  2 ค่ายแห่งน้ีจัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่
องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว ้พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งน้ีสะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณ
โหดร้ายของสงคราม ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมนัเขา้ยึดโปแลนด์ไดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความต้องการหาค่ายกกักัน
เชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานที่คุมขงันกัโทษทางการเมือง จึงไดด้ดัแปลงตาม
แบบของนาซีและเร่ิมตน้ใช้ปีค.ศ.1940 เป็นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ของ
จริงของชาวยิวที่นาซีไดยึ้ดไว,้ ห้องอาบน ้ า, ห้องที่นาซีใช้ส าหรับก าจดัเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว 
ค่ายกกักนัเอาสช์วิตช์ เป็นที่รู้จกักนัดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษยท์ี่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลงัจากที่มี
การประกาศความเป็นอิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหย่ือที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่า
คนจากชาวยิวนับลา้นที่ถูกสังเวยชีวิตที่น่ี (***เน่ืองจากค่ายกักกันมีการเปลี่ยนระบบการจองเข้าชมรูปแบบ
ใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2020 ซ่ึงหากคณะไม่สามารถเข้าชมในวันดังกล่าวได้ บริษัทจะหาที่เที่ยวอ่ืนทดแทน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  

**** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 
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วันที่หก คราคูฟ – เซสซอว์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สุดเมืองหน่ึงเห็นได้จาก

อาคารบา้นเรือนที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ 
ร็อคโคโค เร่ิมจาก ตลาดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หัวใจของการเที่ยว
ชมเมือง โดยจตุัรัสแห่งน้ีเพียบพร้อมไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยคุกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะ
เรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้ งร้านกาแฟ, ผับ , ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่ส าคัญทางประวตัิศาสตร์ 
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่ซ่ึงสามารถหาซ้ือทุกอย่างไดด้ังใจปรารถนา 
จตุรัสน้ียงัเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถ์ช่ือดงัของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 14 โดดเด่นดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่
ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็นต านานในพระคัมภีร์ไบเบิล              
จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่ง
หน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้ งแต่ศตวรรษที่ 8 
จนกระทั่งเมืองหลวงยา้ยไปอยู่ที่วอร์ซอว์ น าท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มี
ช่ือเสียงซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยท์ุกพระองค ์  อีกทั้งยงัเป็นที่ฝังศพของกษตัริย ์
ขุนนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีช่ือเสียง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 

เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคญัในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจกัร
ของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจกัรฮัน่ และไบเซนไทน์ เป็นตน้ ปัจจุบันเมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการศึกษาของประเทศโปแลนด์ น าท่านเดินเที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่ยงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรคและเรเนซองก์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง 
(City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งน้ี 
เป็นสัญลกัษณ์และอนุสรณ์สถานที่มีช่ือเสียงอยา่งมากของชาวเมืองเซสซอวแ์ละนกัท่องเที่ยว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิ่น 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมพักที่  HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL **** หรือเทียบเท่า  
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วันที่เจ็ด ลับบลิน - วอร์ซอว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลับบลิน (Lublin) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)            
เมืองที่ก่อตั้งสมยัศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด ์อีกทั้งยงัเป็นเมืองที่มี
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวัจนท าให้ไดรั้บเลือกเป็น 1 ในตวัเลือกให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปในปี 2016 น าท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความ
คลาสสิคและงดงามของอาคารบา้นเรือนในยา่นจตุัรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั Krakow Gate สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพ่ือเป็นประตูเขา้เมือง แต่ปัจจุบนัน้ีก าแพงเมืองนั้นไดถู้กท าลายลง
ไปแลว้ เหลือเพียงแต่ประตูที่ยงัคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ของย่านเมืองเก่า จากนั้นน าทุกท่านแวะถ่ายรูป
กับ  ป ราส าท ลับ บ ลิ น  (Lublin Castle)  ส ร้ างด้ วย หิ น ใน ศตวรรษที่  12 โด ย  High Duke Casimir II 
เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ 
นบัไดว่้าเป็นหน่ึงในปราสาทยคุกลางที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งนึงของประเทศโปแลนด์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว ์(Warsaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 

เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี กรุงวอร์ซอว์เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวตัิศาสตร์ชาติโปแลนด์และ
ประวตัิศาสตร์โลก เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีความเก่ียวขอ้งกบั ฮิตเลอร์, การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ ในสมยัสงครามโลก
คร้ังที ่2 และ เป็นเมืองที่ถูกท าลายมากที่สุด เรียกไดว่้ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งน้ี โดนกองก าลงัทหารนา
ซีเผาท าลายล้างจนแทบไม่เหลือความเป็นเมืองหลวง แต่หลังสงครามเสร็จส้ินชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะ
ซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจบวกกบัความเสียสละของประชาชนท าให้วอร์ซอว์
ในวนัน้ีกลบัมาเป็นเมืองเก่าในประวตัิศาสตร์ที่สวยงามดงัเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือ
สินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้ ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ในห้างสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว ์จุใจ
กบัร้านคา้กว่า 200 ร้านคา้ รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE****หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 
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วันที่แปด วอร์ซอว์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่ามีความงาม
เทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นที่ประทับของพระมหากษตัริยแ์ละเป็น
พระราชวงัทางประวติัศาสตร์ พระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 18 และยงัเคยเป็นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอวใ์นปี 
ค.ศ. 1897 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่ เก่าแก่ที่ สุดของเมือง            

ซ่ึงองคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุม
ถึงศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร์ของวอร์ซอว ์(Historic Centre of Warsaw) อนัประกอบดว้ย โบสถ์พระราชวงั 
ตลาดและอาคารบา้นเรือนโดยรอบ น าท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรูปกบัสถานที่ส าคญัภายในเขตเมือง
เก่า หลังจากนั้ นน าท่ าน สู่  ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว ์โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่ถูกสร้างขึ้ น
ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซ่ึงประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ 
ส่ิงก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึง
ปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า
วอร์ซอว์ เป็นหน่ึงในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะ
สไตลเ์มโซเวียนโกธิค  จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคคร้ังที่ประเทศโปแลนด์ยา้ยเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวงั
ตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา อลงัการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัหลวงแห่งใดในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE ****หรือเทียบเท่า (พักคืนที่ 2) 
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วันที่เก้า วอร์ซอว์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่าน แวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow palace) หน่ึงในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงวอร์ซอว ์ที่ถูก
บนัทึกเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคญัที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเร่ิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทบัของกษตัริย์
จอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ดว้ยสไตล์แบบบาโรก 
จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง ผลัดเปลี่ยนมือความเป็นกรรมสิทธ์ิในช่วงระยะเวลา 250 ปี 
จนกระทัง่ถูกบูรณะอีกคร้ังหลงัถูกท าลายลงจากยคุสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปิดเป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติตั้งแต่ 
ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 
 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว ์(WAW) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
13.00 น. ออกเดินทางจากวอร์ซอวก์ลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY1144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
15.40 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเคร่ือง  
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 

ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
 
 

วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร  
 

07.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ 
(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

ราคาทัวร์ 76,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 71,900 บาท : 1-10 พ.ค. 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. พ.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 76,900 71,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 11,000 11,000 
เดก็อาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 74,900 69,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หักค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 
75,000-120,000 75,000-120,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 23 ม.ค.2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

ห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกว่า 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยวโปแลนด ์(ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ / ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์  
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้โปแลนด ์ซ่ึงลูกคา้ตอ้งไปย่ืนวีซ่าดว้ยตนเอง (ช าระ ณ ศูนยย่ื์นวีซ่า ประมาณ 2,300 บาท) 
▪ ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไมไ่ดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณีไมไ่ดม้ีคา่ใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

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

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางที่บริษทัทัวร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปแลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย่ื้นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใช้เล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอย่ืนวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และให้แนบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เขา้ใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอยา่งน้อย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พ้ืนหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลมุถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  
- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด
บญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีให้ครบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ้่ายให้ใคร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายให้ลูกจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุว่าเป็นผูร้ับรองค่าใชจ้่าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง  

10 วัน แกรนด์ โปแลนด์ 
(บินเข้ากดังส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซ่า) 
ราคาทัวร์ 76,900 บาท :   9-18 เม.ย. /   12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 71,900 บาท :   1-10 พ.ค. 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท์ 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยื่น 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
(หลงัวนัที่ 14 พ.ย. 2556) 

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัว่า เป็นการท าวีซ่าในกลุ่มเชงเกน้ 
 







 

 

 

 


