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10 วนั 8 คนื แกรนด์ โปแลนด์ 

(บินเข้ากดงัส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

 

เร่ิมต้นที ่…. 72,900 บาท  
(รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขบัรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีา) 

กดังส์ – มลับอร์ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวฟั – คราคูฟ – เหมอืงเกลอืวลิลกิซ์กา   
ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ – เซสซอว์ - ลบับลนิ – วอร์ซอว์ – พระราชวงัลาเซียนกี ้- พระราชวงัหลวง 

ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 72,900 บาท : 1-10 พ.ค. 

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของฝ่ังยุโรป สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งและร้านช้อปป้ิงอาจปิดท าการ 
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แผนที่เส้นทางการเดนิทางตามโปรแกรม 
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วนัแรก กรุงเทพมหานคร  
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเขา้ท่ี 8 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY142 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน AY1173 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบิน 
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) สู่สนามบินกดงัส์ (GDN) บริการอาหารระหวา่งเท่ียวบิน  

(ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชม.)  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกดงัส์ (GDN) ประเทศโปแลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

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

วนัทีส่อง เฮลซิงก ิ-  กดังส์ – มัลบอร์ก  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมลับอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เพื่อ

เขา้ชม ปราสาทมลับอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ท่ีสร้างข้ึนจากอิฐเช่นเดียวกันกับ
โบสถ์เซนตแ์มร่ีแห่งเมืองกดงัส์ นบัเป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหากนบัจากอาณา
เขตพื้นท่ีตวัปราสาท ก่อสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวินแห่งจกัรวรรดิโรมันอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ เพื่อจุดประสงค์เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสียหายอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อนท่ีทางการโปแลนดจ์ะมีค าสั่งบูรณะให้กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม ปราสาทมลับอร์กเป็น
หน่ึงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางท่ีได้รับการข้ึน
ทะเบียนโดยองคก์รยเูนสโกเ้ม่ือปี ค.ศ.1997  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกดงัส์ (Gdansk) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศ ตั้งอยูริ่มอ่า
วกดงัส์ ซ่ึงอยูติ่ดกบัทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ระหวา่งยคุกลางและสมยัใหม่ เน่ืองจากมีการบูรณะเมืองหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บนรากฐานของส่ิงก่อสร้าง
เดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ น าท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์แม่ร่ี (St.Mary Church) โบสถ์โรมนัคาธอลิคสไตล์บริกโกธิค 
ซ่ึงพื้นฐานการก่อสร้างข้ึนจากอิฐแดงเม่ือช่วงปี ค.ศ.1379 ซ่ึงตวัโบสถเ์องมีความจุถึง 190,000 คิวบิคเมตร และ
เป็นหน่ึงในสามโบสถ์อิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมิวนิค และขนาด
ใหญ่เป็นรองเพียง มหาวหิารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า (285,000 คิวบิคเมตร)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมที ่MERCURE GDANSK HOTEL **** หรือเทยีบเท่า (พกัคืนที่ 2) 
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วนัทีส่าม โทรุน – พอซนัน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อดีต
เมืองยทุธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 
เพราะตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวิสลา (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุด ในโปแลนด์ ดว้ยเหตุน้ี
จึงท าให้เมืองน้ีมีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทศันียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุค
กลาง น าท่านแวะชม ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ยา่นท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค บา้นเรือนสมยัยุคกลางและทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้ าวิสลา จนไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ร UNESCO 
ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุด
ของประเทศโปแลนดจ์ากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมืองสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 และเท่ียวชมยา่น Old Town Market 1 ใน 

30 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดียวกนั น า
ท่านถ่ายรูปคู่กบั Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด ์อีกทั้งยงัเป็นโบสถท่ี์ส าคญั ของเมืองโทรุน เพราะเช่ือกนั
วา่ระฆงัท่ีน่ีนั้นดงักงัวานเสมือนดัง่เสียงระฆงัจากเทพเจา้มานบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เลยทีเดียว จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปคู่กับ บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์  ช่ือก้องโลก 
ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงให้ชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั ไดน้ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนนั (Poznan) 
(ระยะทาง 161 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ มี
ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของทวปียโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 แต่
เส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอร์เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 
เป็นส่วนหน่ึงของรัฐแกรนด์ดชัชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปล่ียนเป็นของปรัสเซียและ
กลับมาเป็นของโปแลนด์อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1918 ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็น
ศูนยก์ลางส าคญัทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษา และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอว ์นอกจากน้ียงัถูกใช้เป็นหน่ึงในเมืองท่ีใช้จดัการ
แข่งขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย 

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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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถ่ิน  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมพกัที ่ NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN**** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัทีส่ี่ พอซนัน – วรอตสวฟั – คราคูฟ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนนั โดยเร่ิมจาก จตุัรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงในยุโรป เป็นจุดศูนยร์วมของเหล่าสถานท่ีส าคญัๆทางประวติัศาสตร์ของเมืองพอซนนั ไม่วา่จะเป็น
กลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจงัหวดั  ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ศูนยก์ลางของเมืองเก่า ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบนั
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ประจ าเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าท่ีได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดย
สถาปนิกชาวเยอรมนั ช่ือ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานคร้ังแรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาท
อิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซนัน โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนในปี 
1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบนัปราสาทถูกใชเ้ป็นห้องฉายภาพยนตร์  หอศิลป์ ไดเ้วลาน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) วรอตสวฟั เมือง
ท่ีเรียกไดว้่า Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้า่มีชีวิตชีวาแห่ง
หน่ึงของโปแลนด์ และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก (8 Colorful cities in 
the world) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ า

เมือง วรอตสวฟั ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง  10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ี
ผา่นมา โดยปัจจุบนัรองรับนกัศึกษาระดบัมหาวทิยาลยักวา่ 40,000 คน ในสมยัศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่ง
น้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ท่ีคุมขงัเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสัน
ในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาวา่การ และโบสถป์ระจ าเมือง อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั น าท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ในอดีต
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เม่ือ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ย
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ไปท่ีกรุงวอร์ซอวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด ์

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  

**** หรือเทยีบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

วนัทีห้่า ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ – เหมืองเกลอื 
 

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

ยเูนสโกไดป้ระกาศให้เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบนัหยุดด าเนินการท าเหมือง
ไปแล้ว และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งน้ีถูก
คน้พบในศตวรรษท่ี 13 น าท่านพิสูจน์ความอศัจรรยข์องเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกวา่ 20 ลา้นปี เหมืองเกลือแห่งน้ีมีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตดิ้นต่างๆ 
ถึง 9 ชั้น ท่านจะท่ึงกับอีกหน่ึงความอศัจรรยภ์ายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า 
(Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดบัตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสอง
ขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ี
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี นอกจากน้ีภายในเหมืองยงัมีแกลอร่ีและห้อง
ซ่ึงสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด เม่ือชมความงามของเหมืองเกลือใตพ้ิภพจนทัว่แล้ว น าท่านกลบัข้ึน
ดา้นบนดว้ยลิฟทโ์ดยสาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินภายในเหมืองเกลือ  
(***หากหอ้งอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะจดัร้านอาหารทอ้งถ่ินใหแ้ทน) 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ค่ายกกักันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท าการใน
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ท่ีองค์การยูเนสโกได้ข้ึน
ทะเบียนไว ้พิพิธภณัฑ์ค่ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซ่ึงเร่ิมจาก
เยอรมนัเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความตอ้งการหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานท่ีท่ีรัฐบาล
โปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษทางการเมือง จึงไดด้ดัแปลงตามแบบของนาซีและเร่ิมตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้
มา ภายในพิพิธภณัฑค่์ายกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว,้ หอ้งอาบน ้า, หอ้งท่ีนาซีใช้
ส าหรับก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกกักนัเอาสชวิ์ตช ์เป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น “โรงงานสังหารมนุษย์
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” หลงัจากท่ีมีการประกาศความเป็นอิสรภาพใหก้บัค่ายแห่งน้ี มีเหยื่อท่ีรอดชีวิตจากความ
โหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนบัลา้นท่ีถูกสังเวยชีวิตท่ีน่ี น าท่านเดินทางสู่เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา 
(ระยะทาง 81 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

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

**** หรือเทยีบเท่า (พกัคืนที่ 2) 
 

วนัทีห่ก คราคูฟ – เซสซอว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองคราคูฟ ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสุดเมืองหน่ึงเห็นได้จาก

อาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ 
ร็อคโคโค เร่ิมจาก ตลาดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หวัใจของการเท่ียว
ชมเมือง โดยจตุัรัสแห่งน้ีเพียบพร้อมไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยคุกลางมากท่ีสุด ตามถนนหนทางจะ
เรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้ งร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์ 
ห้างสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ท่ีซ่ึงสามารถหาซ้ือทุกอย่างไดด้งัใจปรารถนา 
จตุรัสน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถ์ช่ือดงัของคราคูฟ สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14 โดดเด่นดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ข้ึนโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล              
จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ท่ีงดงามแห่ง
หน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ท่ีประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 8 
จนกระทัง่เมืองหลวงยา้ยไปอยู่ท่ีวอร์ซอว ์น าท่านเขา้ชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยทุ์กพระองค ์  อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของกษตัริย ์
ขนุนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวรีบุรุษท่ีมีช่ือเสียง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซสซอว ์(Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) 
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคญัในการเดินทพัเพื่อขยายอาณาจกัร
ของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจกัรฮัน่ และไบเซนไทน์ เป็นตน้ ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการศึกษาของประเทศโปแลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ียงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรคและเรเนซองก์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง 
(City Hall) สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ปัจจุบนัศาลาวา่การแห่งน้ี 
เป็นสัญลกัษณ์และอนุสรณ์สถานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากของชาวเมืองเซสซอวแ์ละนกัท่องเท่ียว   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมพกัที ่ HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL **** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

วนัทีเ่จ็ด ลบับลนิ - วอร์ซอว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลับบลิน (Lublin) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)            
เมืองท่ีก่อตั้งสมยัศตวรรษท่ี 6 และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวัจนท าให้ไดรั้บเลือกเป็น 1 ในตวัเลือกให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปในปี 2016 น าท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความ
คลาสสิคและงดงามของอาคารบา้นเรือนในยา่นจตุัรัสเมืองเก่าท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั Krakow Gate สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 เพื่อเป็นประตูเขา้เมือง แต่ปัจจุบนัน้ีก าแพงเมืองนั้นไดถู้กท าลายลง
ไปแล้ว เหลือเพียงแต่ประตูท่ียงัคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของย่านเมืองเก่า จากนั้นน าทุกท่านเข้าชม 
โบสถ์ทริริต้ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ (Holy Trinity Chapel) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปราสาทลบับลิน (Lublin Castle) สร้าง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1327 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัหรือท่ีเรียกวา่เฟรสโกอ้นังดงาม ถูกวาดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 
15 โดยสรรคส์ร้างผลงานอนัน่าท่ึงโดยจิตรกรเอกชาวรัสเซีย นาม Andrzej  

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

เมืองท่ีมีอายุกว่า 700 ปี กรุงวอร์ซอว์เรียกได้ว่าเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวติัศาสตร์ชาติโปแลนด์และ
ประวติัศาสตร์โลก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ฮิตเลอร์, การฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ ในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 และ เป็นเมืองท่ีถูกท าลายมากท่ีสุด เรียกไดว้า่กวา่ 96% ของเมืองหลวงแห่งน้ี โดนกองก าลงัทหารนา
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ซีเผาท าลายล้างจนแทบไม่เหลือความเป็นเมืองหลวง แต่หลงัสงครามเสร็จส้ินชาวโปลิชได้ช่วยกนับูรณะ
ซ่อมแซมก่อสร้างเมืองข้ึนมาใหม่ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจบวกกบัความเสียสละของประชาชนท าใหว้อร์ซอว์
ในวนัน้ีกลบัมาเป็นเมืองเก่าในประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามดงัเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือ
สินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้ ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอว ์จุใจ
กบัร้านคา้กวา่ 200 ร้านคา้ รวมถึงแฟชัน่แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้
ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL****หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

 

 
 

วนัทีแ่ปด วอร์ซอว์  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความงาม
เทียบเคียงไดก้บัพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยแ์ละเป็น
พระราชวงัทางประวติัศาสตร์ พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 5) ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอวใ์นปี 
ค.ศ. 1897  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บา่ย น าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวติัศาสตร์ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง            

ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุม
ถึงศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของวอร์ซอว ์(Historic Centre of Warsaw) อนัประกอบดว้ย โบสถ์พระราชวงั 
ตลาดและอาคารบา้นเรือนโดยรอบ น าท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัภายในเขตเมือง
เก่า หลังจากนั้ นน าท่ านสู่  ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเท่ียวท่ี มีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอว ์โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้ว แต่ถูกสร้างข้ึน
ในช่วงศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอ่ืนๆ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึง
ปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่า
วอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะ
สไตลเ์มโซเวยีนโกธิค  จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) ท่ีถูกสร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรม
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แบบโกธิคคร้ังท่ีประเทศโปแลนด์ยา้ยเมืองหลวงจากคราคูฟมาท่ีวอร์ซอวใ์นปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวงั
ตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา อลงัการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัหลวงแห่งใดในโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL****หรือเทียบเท่า (พกัคืนที ่2) 

 

 
 

วนัทีเ่ก้า วอร์ซอว์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่าน แวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow palace) หน่ึงในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงวอร์ซอว ์ท่ีถูก
บนัทึกเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ แรกเร่ิมถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทบัของกษตัริย์
จอห์นท่ี 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 17 ดว้ยสไตล์แบบบาโรก 
จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง ผลดัเปล่ียนมือความเป็นกรรมสิทธ์ิในช่วงระยะเวลา 250 ปี 
จนกระทัง่ถูกบูรณะอีกคร้ังหลงัถูกท าลายลงจากยคุสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปิดเป็นพิพิธภณัฑ์แห่งชาติตั้งแต่ 
ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว ์(WAW) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
13.00 น. ออกเดินทางจากวอร์ซอวก์ลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AY1144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
15.40 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 สายการบินฯ มีบริการ อาหารค ่า

และอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร  
 

07.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
(บินเข้ากดงัส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 72,900 บาท : 1-10 พ.ค. 

 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  เม.ย. พ.ค. 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 77,900 72,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 11,000 
เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 75,900 70,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 20,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  

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

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 24 ก.ค.62) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก., กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวโปแลนด์ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 16 EURO) 
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 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วนั (คิดเป็น 10 วนั เท่ากบั 20 EURO) 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเกน้โปแลนด ์ซ่ึงลูกคา้ตอ้งไปยืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง (ช าระ ณ ศูนยย์ื่นวซ่ีา ประมาณ 2,300 บาท) 
 ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดข้ึน)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

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

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง (หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทวัร์ เพิม่ท่านละ 4,000 บาท) 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
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 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
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 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้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 ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

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

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโปแลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
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- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

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

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 

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

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (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 ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนั แกรนด์ โปแลนด์ 
(บินเข้ากดงัส์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

(รวมทปิหัวหน้าทวัร์และคนขบัรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีา) 
ราคาทัวร์ 77,900 บาท :   9-18 เม.ย. /   12-21 เม.ย.  
ราคาทัวร์ 72,900 บาท :   1-10 พ.ค. 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

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

       

       

       

       

       

       

หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการยืน่วซ่ีา) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................ เอเย่นต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล์...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

*** กรุณาติดต่อส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่02 956 8478 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่: โทร 087 976 4018 

 


