AH-AY-10D-POLAND2020

10 วัน 8 คืน แกรนด์ โปแลนด์

(บินเข้ ากดังส์ – บินออกวอร์ ซอว์ ไม่ ย้อนเส้ นทางไปมา)

เริ่มต้ นที่ …. 72,900 บาท

(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่า)

กดังส์ – มัลบอร์ ก– โทรุน – พอซนัน - วรอตสวัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา
ค่ ายกักกันเอาสช์ วติ ช์ – เซสซอว์ - ลับบลิน – วอร์ ซอว์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

ช่ วงวันหยุดสงกรานต์ ปี 2563 ตรงกับวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ของฝั่งยุโรป สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ งและร้ านช้ อปปิ้ งอาจปิ ดทําการ

AH-AY-10D-POLAND2020

แผนทีเ่ ส้ นทางการเดินทางตามโปรแกรม

AH-AY-10D-POLAND2020
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

06.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เช็คอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเข้าที่ 8
อาคารผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY142 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริ การ อาหารระหว่างเที่ยวบินสู่ เฮลซิ งกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิ งกิ (HEL) แวะเปลี่ยนเครื่ อง เที่ยวบิน AY1173 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิ งกิ (HEL) สู่ สนามบินกดังส์ (GDN) บริ การอาหารระหว่างเที่ยวบิน
(ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชม.)
เดินทางถึงสนามบิน เมืองกดังส์ (GDN) ประเทศโปแลนด์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL **** หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

08.55 น.
15.15 น.
18.30 น.
19.30 น.
วันทีส่ อง

เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัลบอร์ ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง) เพื่อ
เข้าชม ปราสาทมัลบอร์ ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิ ค ที่สร้ างขึ้นจากอิฐเช่ นเดี ยวกันกับ
โบสถ์เซนต์แมรี่ แห่งเมืองกดังส์ นับเป็ นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณา
เขตพื้นที่ ตวั ปราสาท ก่อสร้ างขึ้ นในช่ วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่ มอัศวินแห่ งจักรวรรดิ โรมันอัน
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อ จุ ด ประสงค์เ ป็ นป้ อ มปราการในการสงคราม ต่ อ มาถู ก ทํา ลายเสี ย หายอย่า งหนัก ในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนด์จะมีคาํ สั่งบูรณะให้กลับมามีสภาพดีดงั เดิม ปราสาทมัลบอร์ กเป็ น
หนึ่ ง ในอนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ข องประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่ ง ในมรดกโลกยุค กลางที่ ไ ด้รับ การขึ้ น
ทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1997

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk) (ระยะทาง 67 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนื อของประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่ งในเมืองท่าที่สําคัญของประเทศ ตั้งอยูร่ ิ มอ่า
วกดังส์ ซึ่ งอยูต่ ิดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนื อของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็ นเมืองที่มีสถาปั ตยกรรมผสมผสาน
ระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่องจากมีการบูรณะเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บนรากฐานของสิ่ งก่อสร้าง
เดิมที่ยงั คงเหลืออยู่ นําท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาธอลิคสไตล์บริ กโกธิ ค
ซึ่ งพื้นฐานการก่อสร้างขึ้นจากอิฐแดงเมื่อช่วงปี ค.ศ.1379 ซึ่ งตัวโบสถ์เองมีความจุถึง 190,000 คิวบิคเมตร และ
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เป็ นหนึ่ งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่ งนครมิ วนิ ค และขนาด
ใหญ่เป็ นรองเพียง มหาวิหารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า (285,000 คิวบิคเมตร)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL **** หรื อเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

โทรุน – พอซนัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุ น (Torun) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) อดีต
เมืองยุทธศาสตร์ สาํ คัญของอาณาจักรปรัสเซี ยยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15
เพราะตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ วิสลา (Vistula River) ซึ่ งเป็ นแม่น้ าํ ที่ใหญ่และยาวที่สุด ในโปแลนด์ ด้วยเหตุน้ ี
จึงทําให้เมืองนี้ มีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนี ยภาพทางธรรมชาติ และสถาปั ตยกรรมในยุค
กลาง นําท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิ ค บ้า นเรื อนสมัย ยุ ค กลางและทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงามของแม่น้ ํา วิส ลา จนได้รับ การยกย่องจากองค์ก ร
UNESCO ให้เป็ นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิ ตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี ค.ศ.
2007

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านชมและถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเที่ยวชมย่าน Old Town Market 1 ใน
30 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในโลกนิ ตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี เดียวกัน นํา
ท่านถ่ายรู ปคู่กบั Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่ งถือได้วา่
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เป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็ นโบสถ์ที่สาํ คัญ ของเมืองโทรุ น เพราะเชื่อกัน
ว่าระฆังที่นี่น้ นั ดังกังวานเสมือนดัง่ เสี ยงระฆังจากเทพเจ้ามานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เลยทีเดียว จากนั้นนําท่าน
ถ่ายรู ปคู่กบั บ้านของนิ โคลัส โคเปอร์ นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่ อก้องโลก
ผูส้ ร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้จนถึงปั จจุบนั ได้นาํ ท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan)
(ระยะทาง 161 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาํ คัญของทวีปยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่
เสื่ อมโทรมลงเนื่ องจากสงครามเกรตนอร์ เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และได้ตกเป็ นของปรัสเซี ยในปี ค.ศ. 1793
เป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐแกรนด์ดชั ชี ออฟวอร์ ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ ยนเป็ นของปรัสเซี ยและ
กลับมาเป็ นของโปแลนด์อีกครั้ งในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมื องตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ วอร์ ตา เมืองพอซนันถื อว่าเป็ น
ศูนย์กลางสําคัญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ ซอว์ นอกจากนี้ยงั ถู กใช้เป็ นหนึ่ งในเมืองที่ใช้จดั การ
แข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมพักที่ NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN**** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

พอซนัน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริ่ มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่ งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่สําคัญๆทางประวัติศาสตร์ ของเมืองพอซนัน ไม่วา่ จะเป็ น
กลุ่มอาคารหลากสี สันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึ่ งอยู่ในบริ เวณ
ศูนย์กลางของเมืองเก่า ถู กสร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิ ค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปั จจุบนั
กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ประจําเมืองที่มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
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แกรนด์เธี ยเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่ าที่ ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิ คโดย
สถาปนิ กชาวเยอรมัน ชื่ อ MAX LITTMANN ถูกเปิ ดใช้งานครั้งแรกในปี 1910 นําท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาท
อิมพีเรี ยล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสี ยงของเมืองพอซนัน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี
1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปั จจุบนั ปราสาทถูกใช้เป็ นห้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์ ได้เวลานําท่านเดินทาง
สู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) วรอตสวัฟ เมือง
ที่เรี ยกได้วา่ Colorful city เป็ นเมืองที่มีอาคารหลากสี สัน โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรี ยกได้วา่ มีชีวิตชี วาแห่ง
หนึ่ งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in
the world)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านแวะถ่ายรู ปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงประจํา
เมือง วรอตสวัฟ ซึ่ งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนําของโลกผูซ้ ่ ึ งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ที่
ผ่านมา โดยปั จจุบนั รองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในสมัยศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่ง
นี้เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลยสงครามปรัสเซี ยจากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับอาคารหลากสี สัน
ในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจําเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย นําท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) ในอดีต
เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปี ก่อนและเป็ นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้าย
ไปที่กรุ งวอร์ ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่ งถือเป็ นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER
**** หรื อเทียบเท่ า (พัก 2 คืน)

AH-AY-10D-POLAND2020
วันทีห่ ้ า

ค่ ายกักกันเอาสช์ วติ ช์ – เหมืองเกลือ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่ งองค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็ นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปั จจุบนั หยุดดําเนิ นการทําเหมือง
ไปแล้ว และได้กลายมาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่ งนี้ ถูก
ค้นพบในศตวรรษที่ 13 นําท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็ นชั้นใต้ดินต่างๆ
ถึ ง 9 ชั้น ท่านจะทึ่งกับอี กหนึ่ งความอัศจรรย์ภายในเหมืองเกลื อที่มี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า
(Chappel of St. Kinga) ซึ่ งเป็ นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ ที่ทาํ จากเกลือสอง
ข้างสลักรู ปนู นตํ่าบนหิ นแร่ เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลี โอนาโด ดาวินชี นําท่านเดินทางลึกลงไปที่
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยูภ่ ายในเหมืองแห่ งนี้ นอกจากนี้ ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่ และห้อง
ซึ่ งสร้างและแกะสลักจากเกลื อทั้งหมด เมื่อชมความงามของเหมืองเกลื อใต้พิภพจนทัว่ แล้ว นําท่านกลับขึ้น
ด้านบนด้วยลิฟท์โดยสาร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นภายในเหมืองเกลือ
(***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริ ษทั จะจัดร้านอาหารท้องถิ่นให้แทน)

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิ โลเมตรใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซี เยอรมันใช้
เป็ นที่ ทาํ การในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่ งนี้ จดั เป็ น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่
องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบี ยนไว้ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่ งนี้ สะท้อนความน่ า สยดสยองและความทารุ ณ
โหดร้ายของสงคราม ซึ่ งเริ่ มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ความต้องการหาค่ายกักกัน
เชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ใช้เป็ นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง จึงได้ดดั แปลงตาม
แบบของนาซี และเริ่ มต้นใช้ปีค.ศ.1940 เป็ นต้นมา ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ของ
จริ งของชาวยิวที่นาซี ได้ยึดไว้, ห้องอาบนํ้า, ห้องที่นาซี ใช้สําหรับกําจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว
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ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ น “โรงงานสังหารมนุ ษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี ” หลังจากที่มี
การประกาศความเป็ นอิสรภาพให้กบั ค่ายแห่งนี้ มีเหยือ่ ที่รอดชี วิตจากความโหดร้ายของนาซี เพียง 60,000 กว่า
คนจากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชี วิตที่นี่ นําท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (ระยะทาง 81 กิโลเมตรใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER
**** หรื อเทียบเท่ า (พักคืนที่ 2)

วันทีห่ ก

คราคูฟ – เซสซอว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ ยวชมเมื องคราคู ฟ ศู นย์กลางทางวัฒนธรรมที่ มีอารยธรรมรุ่ งเรื องมากที่สุดเมื องหนึ่ งเห็ นได้จาก
อาคารบ้านเรื อนที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก์, โกธิ ค, เรอเนอซองส์ , บาโรค และ
ร็ อคโคโค เริ่ มจาก ตลาดนัดรี เน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่ งเป็ นจตุรัสกลางเมืองอันเป็ นดัง่ หัวใจของการเที่ยว
ชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะ
เรี ยงรายไปด้วยร้ านค้าต่างๆ ทั้งร้ านกาแฟ, ผับ, ร้ านอาหารต่างๆ และอาคารที่ สําคัญทางประวัติศาสตร์
ห้างสรรพสิ นค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซู เคียนนี ส (Sukiennice) ที่ซ่ ึ งสามารถหาซื้ อทุกอย่างได้ดงั ใจปรารถนา
จตุรัสนี้ยงั เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 14 โดดเด่นด้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสู ง 13 เมตร ถือเป็ นแท่นบูชาที่
ใหญ่ที่สุดในโลก รั งสรรค์ข้ ึ นโดยศิ ลปิ นชาวนู เรมเบิ ร์ก ลวดลายแกะสลักเป็ นตํานานในพระคัมภี ร์ไบเบิ ล
จากนั้นนําท่านเข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปั ตยกรรมศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่ง
หนึ่ ง ของยุ โรปซึ่ ง ในอดี ต เคยเป็ นพระราชวัง หลวง ที่ ป ระทับ ของกษัต ริ ย ์โ ปแลนด์ ม าตั้ง แต่ ศ ตวรรษที่ 8
จนกระทัง่ เมืองหลวงย้ายไปอยู่ที่วอร์ ซอว์ นําท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มี
ชื่อเสี ยงซึ่ งเคยใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริ ยท์ ุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ย ์
ขุนนาง ผูน้ าํ ทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสี ยง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.15 ชัว่ โมง)
เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็ นเส้นทางสําคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักร
ของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮัน่ และไบเซนไทน์ เป็ นต้น ปั จจุบนั เมืองแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้านการศึกษาของประเทศโปแลนด์ นําท่านเดิ นเที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่ยงั คง
สภาพบ้านเรื อนแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรคและเรเนซองก์ จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง
(City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปั ตยกรรมโกธิ คและเรเนซองก์ปัจจุบนั ศาลาว่าการแห่ งนี้
เป็ นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากของชาวเมืองเซสซอว์และนักท่องเที่ยว

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่น
นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมพักที่ HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด

ลับบลิน - วอร์ ซอว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองลับบลิ น (Lublin) (ระยะทาง 168 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เมืองที่ก่อตั้งสมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มี
การผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจนทําให้ได้รับเลือกเป็ น 1 ในตัวเลือกให้
เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016 นําท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความ
คลาสสิ คและงดงามของอาคารบ้านเรื อนในย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นําท่านแวะถ่ายรู ป
กับ Krakow Gate สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็ นประตูเข้าเมือง แต่ปัจจุบนั นี้กาํ แพงเมืองนั้นได้ถูกทําลายลง
ไปแล้ว เหลื อเพียงแต่ประตู ที่ยงั คงตั้งตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์ ของย่านเมืองเก่ า จากนั้นนําทุ กท่านเข้าชม
โบสถ์ทริ ริต้ ีอนั ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Trinity Chapel) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) สร้าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1327 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหรื อที่เรี ยกว่าเฟรสโก้อนั งดงาม ถูกวาดขึ้นในช่วงศตวรรษที่
15 โดยสรรค์สร้างผลงานอันน่าทึ่งโดยจิตรกรเอกชาวรัสเซี ย นาม Andrzej
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองวอร์ ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 กิ โลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เมื องที่ มี อายุกว่า 700 ปี กรุ ง วอร์ ซอว์เรี ย กได้ว่าเป็ นเมื องใหม่แห่ งหน้าประวัติศาสตร์ ชาติ โปแลนด์และ
ประวัติศาสตร์ โลก เนื่องจากเป็ นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับ ฮิตเลอร์ , การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และ เป็ นเมืองที่ถูกทําลายมากที่สุด เรี ยกได้วา่ กว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งนี้ โดนกองกําลังทหารนา
ซี เผาทําลายล้างจนแทบไม่เหลื อความเป็ นเมื องหลวง แต่หลังสงครามเสร็ จสิ้ นชาวโปลิ ชได้ช่วยกันบู รณะ
ซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ดว้ ยความมุ่งมัน่ และตั้งใจบวกกับความเสี ยสละของประชาชนทําให้วอร์ ซอว์
ในวันนี้ กลับมาเป็ นเมื องเก่ าในประวัติศาสตร์ ที่สวยงามดังเดิ ม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อ
สิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้า ZALOTE TARASY ซึ่ งเป็ น1 ในห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ ซอว์ จุใจ
กับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชัน่ แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้
ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL****หรื อเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

วันทีแ่ ปด

วอร์ ซอว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเข้าชมพระราชวังลาเซี ยนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่ งพระราชวังซึ่ งได้รับการยกย่องว่ามีความงาม
เทียบเคียงได้กบั พระราชวังแวร์ ซายส์ แห่ งฝรั่งเศส พระราชวังนี้ เป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ยแ์ ละเป็ น
พระราชวังทางประวัติศาสตร์ พระราชวังแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ ซอว์ในปี
ค.ศ. 1897
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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บ่าย

นําท่านเที่ ยวชม ย่านเมื องเก่าวอร์ ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ ที่สุดของเมื อง
ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ ซอร์ เป็ นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุม
ถึงศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ของวอร์ ซอว์ (Historic Centre of Warsaw) อันประกอบด้วย โบสถ์พระราชวัง
ตลาดและอาคารบ้านเรื อนโดยรอบ นําท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรู ปกับสถานที่สําคัญภายในเขตเมือง
เก่ า หลังจากนั้นนํา ท่านสู่ ย่านตลาดเก่ า (Old Town Market Place) ย่านท่องเที่ ย วที่ มี ความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมื องเก่ าวอร์ ซอว์ โดยอาคารส่ วนใหญ่ลว้ นแล้ว แต่ถูกสร้ างขึ้ น
ในช่ วงศตวรรษที่ 13 ซึ่ งประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และร้ านค้าอื่นๆ
สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กําแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่ งยังคงหลงเหลืออยูจ่ นถึง
ปั จจุบนั นําท่านแวะถ่ายรู ปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองเก่า
วอร์ ซอว์ เป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งวอร์ ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะ
สไตล์เมโซเวียนโกธิ ค จากนั้นนําท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปั ตยกรรม
แบบโกธิ คครั้งที่ประเทศโปแลนด์ยา้ ยเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวัง
ตกแต่งได้อย่างหรู หรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย

นําท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL****หรื อเทียบเท่า (พักคืนที่ 2)

วันทีเ่ ก้ า

วอร์ ซอว์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่าน แวะถ่ายรู ปกับ พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow palace) หนึ่ งในพระราชวังหลวงแห่ งกรุ งวอร์ ซอว์ ที่ถูก
บันทึกเป็ นอนุสรณ์สถานที่สาํ คัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเริ่ มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย ์
จอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่ งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก
จากนั้นเพียงไม่นาน ถู กขายทอดต่อหลายช่ วง ผลัดเปลี่ ยนมือความเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ในช่ วงระยะเวลา 250 ปี
3
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จนกระทัง่ ถูกบูรณะอีกครั้งหลังถูกทําลายลงจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติต้ งั แต่
ค.ศ.1962 เป็ นต้นมา
10.30 น.
13.00 น.
15.40 น.
17.30 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินวอร์ ซอว์ (WAW) เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางจากวอร์ ซอว์กลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY1144 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิ งกิ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฯ มีบริ การ อาหารคํ่า
และอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่ กรุ งเทพฯ (ใช้เวลาบินประมาณ 9.40 ชัว่ โมง)

วันทีส่ ิ บ

กรุ งเทพมหานคร

07.15 น

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน แกรนด์ โปแลนด์

(บินเข้ ากดังส์ – บินออกวอร์ ซอว์ ไม่ ย้อนเส้ นทางไปมา)
ราคาทัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เม.ย.
77,900
11,000
75,900
20,000

ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หักค่าตัว๋ คืน
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
75,000-120,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นง่ั confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 24 ก.ค.62) **
ข้อแนะนําและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 กก., กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวโปแลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน AY (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ าํ มัน
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 EURO)
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 10 วัน เท่ากับ 20 EURO)
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นโปแลนด์ ซึ่ งลูกค้าต้องไปยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง (ชําระ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ประมาณ 2,300 บาท)
 ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวท่านเอง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชํ าระเงิน

งวดที่ 1 : สํ ารองทีน
่ ั่งจ่ าย 36,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชํ าระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 36,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 36,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนําเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ตํ่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจํานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถึง 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่ีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึ งและรักษา
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ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คืน ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ
ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น หากท่านถู กปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ท่ีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
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 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนัก
ส่ วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนําไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุ มค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศโปแลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทําการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)

1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง จํานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสี ขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ ส่ิ งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปั จจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหู และคิว้ จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

3.
4.
5.
6.
7.
8.

สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)

- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
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- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

10. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน
่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อ
การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไป

เป็ นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุด
บัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

AH-AY-10D-POLAND2020

แบบฟอร์ มการสํ ารองทีน่ ั่ง

10 วัน แกรนด์ โปแลนด์

(บินเข้ ากดังส์ – บินออกวอร์ ซอว์ ไม่ ย้อนเส้ นทางไปมา)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่า)

ราคาทัวร์ 77,900 บาท :
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

9-18 เม.ย. /
เบอร์
โทรศัพท์

12-21 เม.ย.

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร

(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ

)

สถานฑูตที่ท่านเคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)
(หลังวันที่ 14 พ.ย. 2556)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่ นต์ ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลูกค้ าด้ วยค่ ะ เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในการยื่นวีซ่า)

ชื่ อผู้สํารองที่นั่ง........................................................................................ เอเย่ นต์ ...........................................................
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์ ............................................................. อีเมล์ ......................................................
โทรศัพท์ มือถือ..............................................

