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NT040
ทวัรย์ุโรป แกรนดโ์ปแลนด ์10 วัน 8 คนื (AY)
ทัวรโ์ปแลนด ์ยุโรป , 10 วัน 8 คนื ,

NOVOTEL CENTRUM  , MERCURE GDANSK STARE MIASTO  , DOUBLE TREE HILTON CONFERENCE CENTER
 , HILTON GARDEN INN  , NOVOTEL WARSAW AIRPORT

เมอืงกดงัส ์- โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี- เมอืงมลับอรก์ - ปราสาทมลับอรก์ - เมอืงโทรนุ - ยา่นเมอืงเก่า - ศาลาวา่การเมอืง
Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist - บา้นของนโิคลสั - โคเปอรน์คิสั - เมอืงพอซนนั -

แกรนดเ์ธยีเตอร ์
ปราสาทอมิพเีรยีล - เมอืงวรอตสวฟั - มหาวทิยาลยัวรอตสวฟั - เมอืงคราคูฟ - เหมอืงเกลอื - คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์-

พพิธิภณัฑค์า่ยกกักนั 
หา้งซูเคยีนนสี - ปราสาทวาเวล - มหาวหิารวาเวล - เมอืงเซสซอว ์- จตุรสัเมอืงเก่า - เมอืงลบับลนิ Krakow Gate -

ปราสาทลบับลนิ 
หา้ง ZALOTE TARASY - พระราชวงัลาเซยีนสก ี- วหิารเซนตจ์อหน์ - พระราชวงัหลวง - พระราชวงัวลิานอฟ 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

06.00 น.



คณะพบเจา้หนา้ทแีละมัคคเุทศกไ์ดท้ ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ S (แถว S 15-19) ประตทูางเขา้ท ี8 อาคารผูโ้ดยสารขาออก
เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ

08.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทยีวบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.20 ชวัโมง)
สายการบนิฯมบีรกิารอาหารระหวา่งเทยีวบนิสูเ่ฮลซงิกิ

15.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) แวะเปลยีนเครือง เทยีวบนิ AY1173 อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

18.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) สู ่สนามบนิกดงัส ์(GDN) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง) บรกิารอาหารระหวา่งเทยีวบนิ

19.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงกดงัส ์(GDN) ประเทศโปแลนด ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

ทพีกั
MERCURE GDANSK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เฮลซงิก ิ- กดงัส ์- มลับอรก์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลับอรก์ (Malbork) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) 

เขา้ชม ปราสาทมลับอรก์ (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตลโ์กธคิ ทสีรา้งขนึจากอฐิเชน่เดยีวกันกับโบสถเ์ซนตแ์มรีแหง่เมอืงกดังส์
นับเป็นปราสาททสีรา้งขนึดว้ยอฐิทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกหากนับจากอาณาเขตพนืทตัีวปราสาท กอ่สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี13
โดยบัญชาของกลุม่อัศวนิแหง่จักรวรรดโิรมันอันศักดสิทิธ ิเพอืจดุประสงคเ์ป็นป้อมปราการในการสงคราม
ตอ่มาถูกทําลายเสยีหายอย่างหนักในชว่งสงครามโลกครังท ี2 กอ่นททีางการโปแลนดจ์ะมคํีาสงับรูณะใหก้ลับมามสีภาพดดัีงเดมิ
ปราสาทมัลบอรก์เป็นหนงึในอนุสรณ์สถานแหง่ชาตขิองประเทศโปแลนด์
และเป็นหนงึในมรดกโลกยุคกลางทไีดรั้บการขนึทะเบยีนโดยองคก์รยูเนสโกเ้มอืปี ค.ศ.1997

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกดงัส ์(Gdansk) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง)
เมอืงทอ่งเทยีวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด ์และเป็นหนงึในเมอืงทา่ทสํีาคัญของประเทศ ตังอยู่รมิอ่าวกดังส์
ซงึอยู่ตดิกับทะเลบอลตคิทางตอนเหนือของภาคพนืทวปียุโรป เป็นเมอืงทมีสีถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งยุคกลางและสมัยใหม่
เนืองจากมกีารบรูณะเมอืงหลังสงครามโลกครังท ี2 บนรากฐานของสงิกอ่สรา้งเดมิทยัีงคงเหลอือยู่ 

นําทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตแ์มร่ ี(St.Mary Church) โบสถโ์รมันคาธอลคิสไตลบ์รกิโกธคิ ซงึพนืฐานการกอ่สรา้งขนึจากอฐิแดงเมอืชว่งปี
ค.ศ.1379 ซงึตัวโบสถเ์องมคีวามจถุงึ 190,000 ควิบคิเมตร และเป็นหนงึในสามโบสถอ์ฐิทใีหญ่ทสีดุในโลก ขนาดเทยีบเทา่โบสถ ์Frauenkirche
แหง่นครมวินคิ และขนาดใหญ่เป็นรองเพยีง มหาวหิารซานเปโตรนโิอ แหง่เมอืงโบโบญญ่า (285,000 ควิบคิเมตร)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
MERCURE GDANSK HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
โทรุน - พอซนนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโทรุน (Torun)  (ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)
อดตีเมอืงยุทธศาสตรสํ์าคัญของอาณาจักรปรัสเซยียุคขยายอาณาเขตในชว่งกลวงศตวรรษท ี13 จนถงึศตวรรษท ี15
เพราะตังอยู่บนทรีาบลุม่แม่น ้าํวสิลา (Vistula River) ซงึเป็นแม่น ้าํทใีหญ่และยาวทสีดุ ในโปแลนด์
ดว้ยเหตนีุจงึทําใหเ้มอืงนีมกีารผสมผสานระวา่งความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรมในยุคกลาง 

นําทา่นแวะชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town)  ย่านทมีคีวามสวยงามทผีสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ
บา้นเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพทสีวยงามของแม่น ้าํวสิลา จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์ร UNESCO
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตรใ์นปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7
สถานททีอ่งเทยีวทสีวยงามทสีดุของประเทศโปแลนดจ์ากนติยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชมและถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืง สรา้งขนึในศตวรรษท ี12 และเทยีวชมย่าน Old Town Market 1 ใน 30
สถานททีอ่งเทยีวทสีวยงามทสีดุในโลกนติยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดยีวกัน 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สรา้งขนึในศตวรรษท ี13
ซงึถอืไดว้า่เป็นหนงึในโบสถท์เีกา่แกท่สีดุของประเทศโปแลนด ์อกีทังยังเป็นโบสถท์สํีาคัญ ของเมอืงโทรุน
เพราะเชอืกันวา่ระฆังทนีีนันดังกังวานเสมอืนดังเสยีงระฆังจากเทพเจา้มานับตังแตศ่ตวรรษท ี16 เลยทเีดยีว 

จากนันนําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ บา้นของนโิคลสั โคเปอรน์คิสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร ์ชอืกอ้งโลก
ผูส้รา้งโมเดลจักรวาลซงึใหช้นรุ่นหลังไดเ้รียนรูจ้นถงึปัจจบัุน 

ไดนํ้าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพอซนนั (Poznan) (ระยะทาง 161 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)
เป็นหนงึในเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของโปแลนด ์มคีวามเจรญิรุ่งเรืองสงูสดุในฐานะเป็นศนูยก์ลางการคา้ทสํีาคัญของทวปียุโรปในชว่งครสิตศ์ตวรรษที
15-17 แตเ่สอืมโทรมลงเนืองจากสงครามเกรตนอรเ์ทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซยีในปี ค.ศ. 1793
เป็นสว่นหนงึของรัฐแกรนดดั์ชชอีอฟวอรซ์อในชว่ง ค.ศ. 1807-1815 จากนันเปลยีนเป็นของปรัสเซยีและกลับมาเป็นของโปแลนดอ์กีครังในปี
ค.ศ. 1918 ตัวเมอืงตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํวอรต์า เมอืงพอซนันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางสําคัญทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศกึษา
และไดช้อืวา่เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทางเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอันดับ 2 ตอ่จากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อว์
นอกจากนียังถูกใชเ้ป็นหนงึในเมอืงทใีชจั้ดการแขง่ขันฟตุบอลยูโร 2012 ดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารแบบทอ้งถนิ

ทพีกั
NOVOTEL CENTRUM หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
พอซนนั - วรอตสวฟั - คราคฟู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงพอซนนั โดยเรมิจาก จตัรุสัใจกลางเมอืงเกา่ (Old Town Square)  จตรัุสเมอืงเกา่ทดีทีสีดุแหง่หนงึในยุโรป
เป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่สถานทสํีาคัญๆทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงพอซนัน ไม่วา่จะเป็นกลุม่อาคารหลากสสีนัจากศตวรรษท ี16 ปราสาท
ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซงึอยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางของเมอืงเกา่ ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมาจนถงึปี
1939 ปัจจบัุนกลายเป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรป์ระจําเมอืงทมีนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ แกรนดเ์ธยีเตอร ์(GRAND THEATRE)
โรงละครโอเปร่าทไีดรั้บการออกแบบสไตลนี์โอคลาสสคิโดยสถาปนกิชาวเยอรมัน ชอื MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้านครังแรกในปี 1910 

นําทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทอมิพเีรยีล (IMPERIAL CASTLE) อกีหนงึปราสาททมีชีอืเสยีงของเมอืงพอซนัน โดยปราสาทถูกสรา้งขนึในปี 1905
ในสไตลนี์โอโรมาเนสก ์ปัจจบัุนปราสาทถูกใชเ้ป็นหอ้งฉายภาพยนตร ์หอศลิป์ 



ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชวัโมง) วรอตสวัฟ
เมอืงทเีรียกไดว้า่ Colorful city เป็นเมอืงทมีอีาคารหลากสสีนั โดดเดน่สวยงาม เป็นเมอืงเรียกไดว้า่มชีวีติชวีาแหง่หนงึของโปแลนด์
และไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงทมีสีสีนัมากทสีดุในโลก (8 Colorful cities in the world)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ มหาวทิยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหาวทิยาลัยเกา่แกท่มีชีอืเสยีงประจําเมอืง วรอตสวัฟ
ซงึเคยผลติบคุคลากรชนันําของโลกผูซ้งึชนะรางวัลโนเบลถงึ 10 คนดว้ยกันในชว่ง 100 ปีทผีา่นมา
โดยปัจจบัุนรองรับนักศกึษาระดับมหาวทิยาลัยกวา่ 40,000 คน ในสมัยศตวรรษท ี18 มหาวทิยาลัยแหง่นีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดัง,
ทคีมุขังเชลยสงครามปรัสเซยี

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับอาคารหลากสสีนัในจัตรัุสเมอืงเกา่, ศาลาวา่การ และโบสถป์ระจําเมอืง อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปและเดนิเลน่ตามอัธยาศัย 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคราคฟู (Krakow) (ระยะทาง 270 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง)
ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของโปแลนดเ์มอื 1,000 ปีกอ่นและเป็นเมอืงหลวงของโปแลนดน์านถงึ 600 ปี กอ่นยา้ยไปทกีรุงวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ.
1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคฟูก็ไดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ซงึถอืเป็นมรดกโลกแหง่แรกของประเทศโปแลนด์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
NOVOTEL CENTRUM หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์- เหมอืงเกลอื

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมความมหัศจรรยแ์ละความยงิใหญ่ของ เหมอืงเกลอื (Wieliczka Royal Salt mine)
ซงึองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้หมอืงเกลอืแหง่นีเป็นมรดกโลกมาตังแตปี่ค.ศ.1978 ปัจจบัุนหยุดดําเนนิการทําเหมอืงไปแลว้
และไดก้ลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวสําคัญทสีดุแหง่หนงึของประเทศโปแลนด ์โดยเหมอืงแหง่นีถูกคน้พบในศตวรรษท ี13

นําทา่นพสิจูนค์วามอัศจรรยข์อง เหมอืงเกลอืใตด้นิทใีหญท่สีดุในโลก และมเีกลอืโดยธรรมชาตมิานานกวา่ 20 ลา้นปี
เหมอืงเกลอืแหง่นีมกีารขดุลกึลงไปถงึ 327 เมตร แบง่ออกเป็นชนัใตด้นิตา่ง  ๆถงึ 9 ชนั ทา่นจะทงึกับอกีหนงึความอัศจรรยภ์ายในเหมอืงเกลอืทมีี
หอ้งโถงตา่ง  ๆและ โบสถเ์ซนตก์งิกา้ (Chappel of St. Kinga) ซงึเป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่
มกีารประดับตกแตง่ดว้ยแชนเดอเลยีรท์ทํีาจากเกลอืสองขา้งสลักรูปนูนต่าํบนหนิแร่เกลอื ตามแบบผลงานของศลิปินดัง ลโีอนาโด ดาวนิช ี

นําทา่นเดนิทางลกึลงไปทชีนั 3 ในใจกลางของเหมอืงทมีทีะเลสาบอยู่ภายในเหมอืงแหง่นี
นอกจากนีภายในเหมอืงยังมแีกลอรีและหอ้งซงึสรา้งและแกะสลักจากเกลอืทังหมด เมอืชมความงามของเหมอืงเกลอืใตพ้ภิพจนทัวแลว้
นําทา่นกลับขนึดา้นบนดว้ยลฟิทโ์ดยสาร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ ภายในเหมอืงเกลอื
(หากหอ้งอาหารภายในเหมอืงเกลอืไมส่ามารถรองรบัคณะได ้บรษิทัจะจดัรา้นอาหารทอ้งถนิใหแ้ทน)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์(Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
คา่ยกักกันและคา่ยมรณะทใีหญ่ทสีดุในบรรดาคา่ยกักกันของนาซ ีทกีลุม่นาซเียอรมันใชเ้ป็นททํีาการในระหวา่งสงครามโลกครังท ี2
คา่ยแหง่นีจัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนดท์อีงคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนไว ้
พพิธิภัณฑค์า่ยกักกันแหง่นีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซงึเรมิจากเยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ.
1939 ความตอ้งการหาคา่ยกักกันเชลยศกึตา่ง  ๆจนมาพบสถานททีรัีฐบาลโปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานทคีมุขังนักโทษทางการเมอืง
จงึไดดั้ดแปลงตามแบบของนาซแีละเรมิตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา
ภายในพพิธิภัณฑค์า่ยกักกันจัดแสดงสงิของเครืองใชข้องจรงิของชาวยวิทนีาซไีดย้ดึไว,้ หอ้งอาบน ้าํ,



หอ้งทนีาซใีชสํ้าหรับกําจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสงัหารหมู่ชาวยวิ คา่ยกักกันเอาสชว์ติช ์เป็นทรีูจั้กกันดวีา่เป็น
“โรงงานสงัหารมนุษยท์ใีหญท่สีดุในโลกของนาซ”ี หลังจากทมีกีารประกาศความเป็นอสิรภาพใหก้ับคา่ยแหง่นี
มเีหยือทรีอดชวีติจากความโหดรา้ยของนาซเีพยีง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินับลา้นทถีูกสงัเวยชวีติทนีี นําทา่นเดนิทางสูเ่หมอืงเกลอืวลิลกิซก์า
(ระยะทาง 81 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
NOVOTEL / DOUBLETREE HILTON หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
คราคฟู - เซสซอว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเทยีวชม เมอืงคราคฟู
ศนูยก์ลางทางวัฒนธรรมทมีอีารยธรรมรุ่งเรืองมากทสีดุเมอืงหนงึเห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรือนทสีวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทกุยุคทกุสมัยทัง
โรมาเนสก,์ โกธคิ, เรอเนอซองส,์ บาโรค และ ร็อคโคโค เรมิจาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี (Market Square)
ซงึเป็นจตรัุสกลางเมอืงอันเป็นดังหัวใจของการเทยีวชมเมอืง โดยจัตรัุสแหง่นีเพยีบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมอืงในยุคกลางมากทสีดุ
ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ตา่ง  ๆทังรา้นกาแฟ, ผับ, รา้นอาหารตา่ง  ๆและอาคารทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร์
หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกท่สีดุในยุโรป ซเูคยีนนีส (Sukiennice) ทซีงึสามารถหาซอืทกุอย่างไดดั้งใจปรารถนา
จตรัุสนียังเป็นทตัีงของโบสถเ์ซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถช์อืดังของคราคฟู สรา้งขนึในครสิตศ์ตวรรษท ี14
โดดเดน่ดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ภายในโบสถม์แีทน่บชูาสงู 13 เมตร ถอืเป็นแทน่บชูาทใีหญ่ทสีดุในโลก
รังสรรคข์นึโดยศลิปินชาวนูเรมเบริก์ ลวดลายแกะสลักเป็นตํานานในพระคัมภรีไ์บเบลิ 

จากนันนําทา่นเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle)
สถาปัตยกรรมศลิปะแบบเรเนซองสท์งีดงามแหง่หนงึของยุโรปซงึในอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวง
ทปีระทับของกษัตรยิโ์ปแลนดม์าตังแตศ่ตวรรษท ี8 จนกระทังเมอืงหลวงยา้ยไปอยู่ทวีอรซ์อว ์

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวหิารทมีชีอืเสยีงซงึเคยใชเ้ป็นสถานทปีระกอบพธิรีาชาภเิษกของกษัตรยิท์กุพระองค์
อกีทังยังเป็นทฝัีงศพของกษัตรยิ ์ขนุนาง ผูนํ้าทางศาสนา ตลอดจนวรีบรุุษทมีชีอืเสยีง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซสซอว ์(Rzeszow) (ระยะทาง 161 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 ชวัโมง)
เมอืงทใีหญ่ทสีดุทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์และเป็นเสน้ทางสําคัญในการเดนิทัพเพอืขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทเิชน่
อาณาจักรฮัน และไบเซนไทน ์เป็นตน้ ปัจจบัุนเมอืงแหง่นีถอืวา่เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษาของประเทศโปแลนด ์

นําทา่นเดนิเทยีวชมย่าน จตรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square)  ทยัีงคงสภาพบา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคและเรเนซองก ์

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) สรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี16
แบบสถาปัตยกรรมโกธคิและเรเนซองกปั์จจบัุนศาลาวา่การแหง่นี
เป็นสญัลักษณ์และอนุสรณ์สถานทมีชีอืเสยีงอย่างมากของชาวเมอืงเซสซอวแ์ละนักทอ่งเทยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารแบบทอ้งถนิ

ทพีกั
HILTON GARDEN INN / RZESZOW HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี7
ลบับลนิ - วอรซ์อว์



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลบับลนิ (Lublin) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทกีอ่ตังสมัยศตวรรษท ี6
และมขีนาดใหญ่ทสีดุทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์
อกีทังยังเป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไดอ้ย่างลงตัวจนทําใหไ้ดรั้บเลอืกเป็น 1
ในตัวเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่วัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016 

นําทา่นชม ยา่นเมอืงเกา่ (Lublin Old Town)
เพอืชมความคลาสสคิและงดงามของอาคารบา้นเรือนในย่านจัตรัุสเมอืงเกา่ทสีรา้งมาตังแตส่มัยยุคกลาง 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate สรา้งขนึในศตวรรษท ี13 เพอืเป็นประตเูขา้เมอืง แตปั่จจบัุนนีกําแพงเมอืงนันไดถู้กทําลายลงไปแลว้
เหลอืเพยีงแตป่ระตทูยัีงคงตังตระหงา่นเป็นสญัลักษณ์ของย่านเมอืงเกา่ 

จากนันนําทกุทา่นเขา้ชม โบสถท์รริติอีนัศกัดสิทิธ ิ(Holy Trinity Chapel) ซงึเป็นสว่นหนงึของปราสาทลับบลนิ (Lublin Castle) สรา้งขนึเมอืปี
ค.ศ.1327 ภายในมภีาพจติรกรรมฝาผนังหรือทเีรียกวา่เฟรสโกอั้นงดงาม ถูกวาดขนึในชว่งศตวรรษท ี15
โดยสรรคส์รา้งผลงานอันน่าทงึโดยจติรกรเอกชาวรัสเซยี นาม Andrzej

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวอรซ์อว ์(Warsaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทมีอีายุกวา่ 700 ปี
กรุงวอรซ์อวเ์รียกไดว้า่เป็นเมอืงใหม่แหง่หนา้ประวัตศิาสตรช์าตโิปแลนดแ์ละประวัตศิาสตรโ์ลก เนืองจากเป็นเมอืงทมีคีวามเกยีวขอ้งกับ ฮติเลอร,์
การฆ่าลา้งเผา่พันธุ ์ในสมัยสงครามโลกครังท ี2 และ เป็นเมอืงทถีูกทําลายมากทสีดุ เรียกไดว้า่กวา่ 96% ของเมอืงหลวงแหง่นี
โดนกองกําลังทหารนาซเีผาทําลายลา้งจนแทบไม่เหลอืความเป็นเมอืงหลวง
แตห่ลังสงครามเสร็จสนิชาวโปลชิไดช้ว่ยกันบรูณะซอ่มแซมกอ่สรา้งเมอืงขนึมาใหม่ดว้ยความมุ่งมันและตังใจบวกกับความเสยีสละของประชาชน
ทําใหว้อรซ์อวใ์นวันนีกลับมาเป็นเมอืงเกา่ในประวัตศิาสตรท์สีวยงามดังเดมิ 

จากนันใหอ้สิระแกท่กุทา่นในการเลอืกซอืสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ ZALOTE TARASY ซงึเป็น 1
ในหา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่ทสีดุของเมอืงวอรซ์อว ์จใุจกับรา้นคา้กวา่ 200 รา้นคา้ รวมถงึแฟชนัแบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ Zara, Topshop,
Mango, H&M เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
NOVOTEL WARSAW AIRPORT ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
วอรซ์อว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัลาเซยีนสก ี(Lazienki palace)
อกีหนงึพระราชวังซงึไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามงามเทยีบเคยีงไดก้ับพระราชวังแวรซ์ายสแ์หง่ฝรังเศส
พระราชวังนีเป็นทปีระทับของพระมหากษัตรยิแ์ละเป็นพระราชวังทางประวัตศิาสตร ์พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึในสมัยศตวรรษท ี18
และยังเคยเป็นทปีระทับของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท ี5) ของประเทศไทย เมอืครังเสด็จประพาสวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ.
1897

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม ยา่นเมอืงเกา่วอรซ์อว ์(Warsaw Old Town)
ย่านประวัตศิาสตรท์เีกา่แกท่สีดุของเมอืงซงึองคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้มอืงเกา่วอรซ์อรเ์ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980



ครอบคลมุถงึศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องวอรซ์อว ์(Historic Centre of Warsaw) อันประกอบดว้ย โบสถพ์ระราชวัง
ตลาดและอาคารบา้นเรือนโดยรอบ นําทา่นเดนิชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานทสํีาคัญภายในเขตเมอืงเกา่ 

หลังจากนันนําทา่นสู ่ยา่นตลาดเกา่ (Old Town Market Place)
ย่านทอ่งเทยีวทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมคีวามเกา่แกท่สีดุของเมอืงเกา่วอรซ์อว ์โดยอาคารสว่นใหญ่ลว้นแลว้
แตถู่กสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี13 ซงึประกอบไปดว้ย ศาลาวา่การ (City Hall) รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อนืๆ
สงิกอ่สรา้งทเีป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิชน่ กําแพงเมอืงเกา่ (city walls) ซงึยังคงหลงเหลอือยู่จนถงึปัจจบัุน 

นําทา่นแวะถ่ายรูปกับ วหิารเซนตจ์อหน์ (St. John's Cathedral) วหิารคาทอลกิทตัีงอยู่ในเขตเมอืงเกา่วอรซ์อว์
เป็นหนงึในโบสถท์เีกา่แกท่สีดุของกรุงวอรซ์อว ์โดยวหิารถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี14 ในศลิปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธคิ

จากนันนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัหลวง (Royal Castle)
ทถีูกสรา้งขนึตามสถาปัตยกรรมแบบโกธคิครังทปีระเทศโปแลนดย์า้ยเมอืงหลวงจากคราคฟูมาทวีอรซ์อวใ์นปีค.ศ. 1596
ภายในพระราชวังตกแตง่ไดอ้ย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวังหลวงแหง่ใดในโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

ทพีกั
NOVOTEL WARSAW AIRPORT ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี9
วอรซ์อว์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่น แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัวลิานอฟ (Wilanow Palace) หนงึในพระราชวังหลวงแหง่กรุงวอรซ์อว์
ทถีูกบันทกึเป็นอนุสรณ์สถานทสํีาคัญทสีดุของประเทศโปแลนด ์แรกเรมิถูกสรา้งขนึเพอืเป็นทปีระทับของกษัตรยิจ์อหน์ท ี3 โซบสีก ีแหง่โปแลนด์
(King John III Sobieski) ในชว่งปลายศตวรรษท ี17 ดว้ยสไตลแ์บบบาโรก จากนันเพยีงไม่นาน ถูกขายทอดตอ่หลายชว่ง
ผลัดเปลยีนมอืความเป็นกรรมสทิธใินชว่งระยะเวลา 250 ปี จนกระทังถูกบรูณะอกีครังหลังถูกทําลายลงจากยุคสงครามโลกครังท ี2
และเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตตัิงแต ่ค.ศ.1962 เป็นตน้มา

10.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิวอรซ์อว ์(WAW) เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย

13.00 น.
ออกเดนิทางจากวอรซ์อวก์ลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีAY1144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชวัโมง)

15.40 น.
เดนิทางถงึ กรุงเฮลซงิก ิเพอืแวะเปลยีนเครือง

17.30 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิฟินนแ์อร ์เทยีวบนิท ีAY141 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.40 ชวัโมง)
สายการบนิฯมบีรกิารอาหารค่าํและอาหารเชา้ ระหวา่งเทยีวบนิสูก่รุงเทพฯ

วนัท ี10
กรุงเทพมหานคร

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรโ์ปแลนด ์ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี17 กันยายน 2562 เวลา 15:54 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรโ์ปแลนด ์ยโุรป

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ AY (กระเป๋าเดนิทาง น.น. ไมเ่กนิ 20 ก.ก./ท่าน)

• เทยีวบนิภายในไดน้ ้าํหนัก 20 กก. จํานวน 1 ใบเท่านัน

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท ,ี คา่วซีา่อารเ์มเนยีและอารเ์ซอรไ์บจาน

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ ทา่นละ 2 EURO / ทา่น / วนั (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 16 EURO)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2 EURO / ทา่น / วนั (คดิเป็น 10 วนั เทา่กบั 20 EURO)

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า เพอืป้องกนัการสญูหาย ท่านควรดแูลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่ซกัรดี, โทรศพัท -์แฟกซ,์ เครอืงดมืมนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอนืๆทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วัน หลงัมกีารยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่75 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-74 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%

***หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธใินการนาํเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม***



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง
(หากจํานวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพมิท่านละ 4,000 บาท)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลงหรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(TWN/DBL) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE ROOM)
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

• กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด

• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.



แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ (ICAO)

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด์

สถานฑตูไมอ่นญุาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษิทัทวัรฯ์
เพอืขอยนืวซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบตวัเครอืงบนิในชว่งททีา่นจะเดนิทางมาดว้ย
(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ)
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) ทเีหลอือายกุารใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป และมหีนา้สาํหรบัตดิวซีา่ อยา่งนอ้ย 2 หนา้
หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 2 รปู พนืฉากหลงัรปูตอ้งเป็นพนืสขีาว (อยา่ถา่ยเอง เพราะพนืเป็นสเีทา ใชไ้มไ่ด)้ หา้มสวมแวน่สายตา
ใบหแูละควิจะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย (รปูถา่ยตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน สถานฑูตมกีารเทยีบรปูกบัหนา้วซีา่ทเีคยได)้

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาทะเบยีนสมรส (กรณผีูห้ญงิ.....หากมกีารเปลยีนคาํนําหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาทะเบยีนหยา่ (กรณผีูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้าํนําหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา)

• สาํเนาใบมรณะบัตร

• สตูบิัตร (กรณเีดก็ต่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงันี
• เดก็ เดนิทางกบับุคคลอนื บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านัน และใหร้ะบุวา่



ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร (ระบุชอื) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดก็ เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดก็ เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• หลกัฐานการทํางาน (จดหมายรบัรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาองักฤษ

• จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้

• กรณพีนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตาํแหนง่ ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน

• กรณเีกษียณอายรุาชการ: ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นันวา่กาํลงัศกึษาอยู ่ระบุชันปีทศีกึษา

• หลกัฐานการเงนิ : (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง Bank guarantee และ สาํเนาบัญช  ีเลม่เดยีวกนั)

• หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรพัย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
15 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่

• สาํเนาสมดุบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขนึไปจากเดอืนทจีะยนืวซีา่ มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรบัสมดุและสาํเนา 15 วันกอ่นยนืวซีา่)

• ************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบัญชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเท่านัน *************

หมายเหต ุ:
• หากสมดุบัญชแีสดงยอดรวมทมีกีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนอืง) เช่นจากเดอืน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank
statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยสาํเนาสมดุบัญชบีัญชฝีากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรพัย ์(Saving) มาดว้ย

• หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจํา ตอ้งเตรยีมดงันี

- หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชอืเจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ
20 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ 
- สาํเนาสมดุบัญชฝีากประจํา มยีอดเงนิไมต่่าํกวา่ 100,000 บาทตอ่การรบัรอง 1 ท่าน
• หากตอ้งการรบัรองการเงนิใหค้นภายในครอบครวั ตอ้งเตรยีมเอกสารดงันี

- หนังสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชอืเจา้ของบัญช  ีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชอืผูถ้กูรบัรองในจดหมายดว้ย) 
- กรณุาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลกัฐาน เพอืแสดงสถานะ และความสมัพนัธว์า่เป็นคนในครอบครวัเดยีวกนั
• กรณนีายจา้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง

- จดหมายรบัรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน 
- หนังสอืรบัรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 1 และ 2 (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ีไมต่อ้งแนบมา)

*** ทางสถานทูตไมใ่หด้งึเลม่พาสปอรต์ในทุกกรณ ีหากลูกคา้จาํเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทางในชว่งทยีนืวซีา่กรุป๊
ลูกคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยนืวซีา่เดยีวเทา่นนั โดยถา้เดนิทางเป็นครอบครวั หากมบีคุคลในครอบครวัคนใดคนหนงึจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีว
คนในครอบครวัครวัทเีหลอืจาํเป็นตอ้งยนืวซีา่เดยีวดว้ยเชน่กนั ***
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