
 

 

 

 

 

 

แกรนด ์โปแลนด ์10วนั 8คนื 
โดยสายการบนิ ฟินน ์แอร ์(AY) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน - เดอืนพฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ปราสาทมลับอรก์ - เมอืงโทรนุ - บา้นของนโิคลสั โคเปอรน์คิสั - เมอืงพอซนนั 

ปราสาทอมิพเีรยีล – มหาวทิยาลยัวรอตสวฟั - เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า 
คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์- โบสถเ์ซนตแ์มร ี(St. Mary Church) - ปราสาทวาเวล 

พระราชวงัลาเซยีนสกี ้– พระราชวงัหลวง 

 
 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร  

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ S (แถว S 15-19) ประตูทางเขา้ที ่8 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 

10.20 ชัว่โมง) สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ AY1173 อสิระใหท้่านได ้

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
18.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) สูส่นามบนิกดงัส ์(GDN)  

บรกิารอาหารระหวา่งเทีย่วบนิ  (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชม.)  
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงกดงัส ์(GDN) ประเทศโปแลนด ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร 

ทีพ่กั MERCURE GDANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง เฮลซงิก ิ-  กดงัส ์– มลับอรก์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลับอรก์ (Malbork) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง) เพื่อเขา้ชม ปราสาทมลับอรก์ (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตลโ์กธคิ 
ทีส่รา้งขึน้จากอฐิเชน่เดยีวกันกับโบสถเ์ซนตแ์มรีแ่หง่เมอืงกดังส ์นับเป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยอฐิ

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกหากนับจากอาณาเขตพืน้ทีต่ัวปราสาท ก่อสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที ่13 
โดยบัญชาของกลุ่มอัศวนิแห่งจักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์เพื่อจุดประสงคเ์ป็นป้อมปราการในการ

สงคราม ตอ่มาถูกท าลายเสยีหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ก่อนทีท่างการโปแลนดจ์ะ
มคี าส่ังบูรณะใหก้ลับมามสีภาพดีดังเดมิ ปราสาทมัลบอรก์เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาตขิอง
ประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึง่ในมรดกโลกยุคกลางทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์รยูเนส

โกเ้มือ่ปี ค.ศ.1997  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงกดงัส ์(Gdansk) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมอืงท่องเทีย่วทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึ่งในเมอืง

ท่าทีส่ าคัญของประเทศ ตัง้อยู่รมิอ่าวกดังส ์ซึง่อยู่ตดิกับทะเลบอลตคิทางตอนเหนือของภาคพื้น
ทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่องจากมีการ
บรูณะเมอืงหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 บนรากฐานของสิง่กอ่สรา้งเดมิทีย่ังคงเหลอือยู่ น าท่านเขา้ชม 



 

 

 

 

 

 

โบสถ์เซนตแ์ม่รี ่(St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาธอลิคสไตล์บริกโกธิค ซึ่งพื้นฐานการ

กอ่สรา้งขึน้จากอฐิแดงเมือ่ช่วงปี ค.ศ.1379 ซึง่ตัวโบสถเ์องมคีวามจุถงึ 190,000 ควิบคิเมตร และ
เป็นหนึ่งในสามโบสถอ์ฐิที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ขนาดเทยีบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมวินิค 
และขนาดใหญ่เป็นรองเพียง มหาวหิารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า (285,000 ควิบิค

เมตร)  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั MERCURE GDANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม โทรุน – พอซนนั 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวง
ศตวรรษที่ 13 จนถงึศตวรรษที่ 15 เพราะตัง้อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น ้าวสิลา (Vistula River) ซึง่เป็น

แม่น ้าที่ใหญ่และยาวที่สุด ในโปแลนด์ ดว้ยเหตุนี้จึงท าใหเ้มืองนี้มีการผสมผสานระว่างความ
สวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาต ิและสถาปัตยกรรมในยุคกลาง น าท่านแวะชม ยา่นเมอืงเก่า 

(Old Town) ย่านทีม่คีวามสวยงามทีผ่สมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บา้นเรือนสมัย
ยุคกลางและทัศนียภาพทีส่วยงามของแม่น ้าวสิลา จนไดร้บัการยกย่องจากองคก์ร UNESCO 
ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรใ์นปีค.ศ. 1997 และถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL 
GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสรา้งขึ้นในศตวรรษที่ 12 และเที่ยวชมย่าน Old 

Town Market 1 ใน 30 สถานที่ท่ อ งเที่ยวที่ สวยงามที่ สุด ในโลกนิตยสาร NATIONAL 

GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดยีวกัน น าท่านถ่ายรูปคู่กับ Cathedral St. John the Baptist 
and John the Evangelist สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 ซึง่ถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยังเป็นโบสถท์ีส่ าคัญ ของเมอืงโทรุน เพราะเชือ่กันว่าระฆังทีน่ี่นัน้ดัง
กังวานเสมอืนดั่งเสยีงระฆังจากเทพเจา้มานับตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 เลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านถ่ายรูป

คู่กับ บ้านของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร ์
ชือ่กอ้งโลก ผูส้รา้งโมเดลจักรวาลซึง่ใหช้นรุ่นหลังไดเ้รียนรูจ้นถงึปัจจุบัน ไดน้ าท่านออกเดนิทางสู ่
เมอืงพอซนนั (Poznan) (ระยะทาง 161 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็น

หนึง่ในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของโปแลนด ์มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงสูงสดุในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้
ทีส่ าคัญของทวปียุโรปในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 แต่เสือ่มโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์

เทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซยีในปี ค.ศ. 1793 เป็นสว่นหนึ่งของรัฐแกรนด์
ดัชชีออฟวอรซ์อในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของ

โปแลนดอ์กีครัง้ในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมอืงตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอรต์า เมอืงพอซนันถอืวา่เป็นศนูยก์ลาง
ส าคัญทางดา้นการคา้ อตุสาหกรรม การศกึษา และไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ
ของโปแลนด ์เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อว ์นอกจากนี้ยังถูกใชเ้ป็นหนึง่ในเมอืงที่

ใชจั้ดการแขง่ขันฟตุบอลยูโร 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/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
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


 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิน่  

ทีพ่กั NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ พอซนนั – วรอตสวฟั – คราคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงพอซนนั โดยเริม่จาก จตุัรสัใจกลางเมอืงเก่า (Old Town Square) 

จตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานที่ส าคัญๆทาง
ประวัตศิาสตรข์องเมอืงพอซนัน ไม่วา่จะเป็นกลุม่อาคารหลากสสัีนจากศตวรรษที ่16 ปราสาท ป้อม

ปราการ และ ศาลากลางจงัหวดั  ซึง่อยู่ในบรเิวณศนูยก์ลางของเมอืงเก่า ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษ
ที่ 13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมาจนถงึปี 1939 ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัตศิาสตร์
ประจ าเมืองที่มนัีกท่องเที่ยวมาเยอืนอย่างไม่ขาดสาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ แกรนดเ์ธยีเตอร ์

(GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าทีไ่ดร้ับการออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสคิโดยสถาปนกิชาว
เยอรมัน ชือ่ MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้านครัง้แรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทอมิพี

เรยีล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนัน โดยปราสาทถูก
สรา้งขึน้ในปี 1905 ในสไตลน์ีโอโรมาเนสก ์ปัจจุบันปราสาทถูกใชเ้ป็นหอ้งฉายภาพยนตร ์ หอศลิป์ 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั  (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) วรอตสวัฟ เมอืงที่เรียกไดว้่า Colorful city เป็นเมอืงทีม่ีอาคาร
หลากสสัีน โดดเด่นสวยงาม เป็นเมอืงเรียกไดว้า่มชีวีติชวีาแห่งหนึ่งของโปแลนด ์และไดร้บัการ

จดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงทีม่สีสีนัมากทีสุ่ดในโลก (8 Colorful cities in the world) 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 จาก นั้นน าท่ านแ วะถ่ าย รูปกับมหาวิท ยาล ัย วรอตสว ัฟ  (University of Wroclaw) 
มหาวทิยาลัยเก่าแก่ที่มชี ือ่เสยีงประจ าเมอืง วรอตสวัฟ ซึง่เคยผลติบุคคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ ึง่
ชนะรางวัลโนเบลถงึ  10 คนดว้ยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศกึษาระดับ

มหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในสมัยศตวรรษที่  18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เคยถูกใช เ้ป็น
สถานพยาบาล, โกดัง, ทีค่มุขังเชลยสงครามปรัสเซยีจากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสสัีนใน

จัตรุัสเมอืงเกา่, ศาลาวา่การ และโบสถป์ระจ าเมอืง อสิระใหท้่านไดถ่้ายรูปและเดนิเลน่ตามอัธยาศัย  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของโปแลนดเ์มือ่ 1,000 ปีกอ่นและเป็นเมอืง
หลวงของโปแลนดน์านถงึ 600 ปี กอ่นยา้ยไปทีก่รุงวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 
คราคูฟก็ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซึง่ถอื

เป็นมรดกโลกแหง่แรกของประเทศโปแลนด ์
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์– เหมอืงเกลอื 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมอืงเกลอื (Wieliczka Royal Salt 

mine) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้หมอืงเกลอืแห่งนีเ้ป็นมรดกโลกมาต ัง้แตปี่ค.ศ.
1978 ปัจจุบันหยุดด าเนินการท าเหมืองไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่สุด

แห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งนี้ถูกคน้พบในศตวรรษที่ 13 น าท่านพสิูจน์ความ
อัศจรรยข์องเหมอืงเกลอืใตด้นิทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลกและมเีกลอืโดยธรรมชาตมิานานกวา่ 20 ลา้นปี 

เหมอืงเกลอืแห่งนี้มกีารขดุลกึลงไปถงึ 327 เมตร แบง่ออกเป็นชัน้ใตด้นิตา่งๆ ถงึ 9 ชัน้ ท่านจะทึง่
กับอกีหนึง่ความอัศจรรยภ์ายในเหมอืงเกลอืทีม่ ีหอ้งโถงตา่งๆ และ โบสถเ์ซนตก์งิกา้ (Chappel 
of St. Kinga) ซึง่เป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่ มกีารประดับตกแต่งดว้ยแชนเดอเลยีรท์ีท่ าจากเกลือ

สองขา้งสลักรูปนูนต ่าบนหนิแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศลิปินดัง ลีโอนาโด ดาวนิช ีน าท่าน
เดนิทางลกึลงไปที่ชัน้ 3 ในใจกลางของเหมอืงที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้

ภายในเหมืองยังมแีกลอรี่และหอ้งซึง่สรา้งและแกะสลักจากเกลือทัง้หมด เมื่อชมความงามของ
เหมอืงเกลอืใตพ้ภิพจนทั่วแลว้ น าท่านกลับขึน้ดา้นบนดว้ยลฟิทโ์ดยสาร 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ภายในเหมอืงเกลอื  

(***หากหอ้งอาหารภายในเหมอืงเกลอืไม่สามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะจัดรา้นอาหารทอ้งถิน่
ใหแ้ทน) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 

กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาค่าย
กักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใชเ้ป็นที่ท าการในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 ค่ายแห่งนี้

จดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว  ้
พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแห่งนี้สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึง่เริม่

จากเยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความตอ้งการหาค่ายกักกันเชลยศกึตา่งๆ จน
มาพบสถานทีท่ีร่ัฐบาลโปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามแบบ
ของนาซแีละเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ภายในพพิธิภัณฑค์า่ยกักกันจัดแสดงสิง่ของเครือ่งใช ้

ของจรงิของชาวยวิที่นาซีไดย้ดึไว,้ หอ้งอาบน ้า, หอ้งทีน่าซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษ
สังหารหมู่ชาวยวิ คา่ยกักกันเอาสชว์ติช ์เป็นทีรู่จั้กกันดวีา่เป็น “โรงงานสงัหารมนุษยท์ ีใ่หญท่ีสุ่ด

ในโลกของนาซ”ี หลังจากทีม่กีารประกาศความเป็นอสิรภาพใหก้ับค่ายแห่งนี้ มเีหยือ่ที่รอดชวีติ
จากความโหดรา้ยของนาซเีพยีง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินับลา้นทีถู่กสังเวยชวีติทีน่ี่  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่หมอืงเกลอืวลิลกิซก์า (ระยะทาง 81 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.20 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 

ทีพ่กั NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก คราคูฟ – เซสซอว ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเทีย่วชมเมอืงคราคูฟ ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมทีม่อีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่ง

เห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรือนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทัง้ โรมาเนสก,์ โกธคิ, เรอ

เนอซองส,์ บาโรค และ ร็อคโคโค เริม่จาก ตลาดนดัรเีน็ค โกลนี ่(Market Square) ซึง่เป็น
จตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพรอ้มไปดว้ย

บรรยากาศของบา้นเมอืงในยุคกลางมากทีส่ดุ ตามถนนหนทางจะเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ ทัง้
รา้นกาแฟ, ผับ, รา้นอาหารตา่งๆ และอาคารทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกท่ีสุ่ด

ในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่ซึง่สามารถหาซื้อทุกอย่างไดด้ังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็น
ที่ ตั ้งของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดั งของคราคูฟ  สรา้งขึ้น ใน
ครสิตศ์ตวรรษที ่14 โดดเดน่ดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ภายในโบสถม์แีท่นบชูาสูง 13 

เมตร ถอืเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก รังสรรคข์ึน้โดยศลิปินชาวนูเรมเบริก์ ลวดลายแกะสลัก
เป็นต านานในพระคัมภรีไ์บเบลิ     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศลิปะแบบเรเน
ซองสท์ีง่ดงามแหง่หนึง่ของยโุรปซึง่ในอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวง ทีป่ระทับของกษัตรยิโ์ปแลนด์

มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมืองหลวงยา้ยไปอยู่ที่วอร์ซอว์ น าท่านเขา้ชมมหาวหิารวา
เวล (Wawel Cathedral) มหาวหิารที่มีชือ่เสียงซึง่เคยใชเ้ป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภเิษก

ของกษัตรยิ์ทุกพระองค์   อีกทั ้งยังเป็นที่ฝังศพของกษัตรยิ์ ขุนนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจน
วรีบรุุษทีม่ชี ือ่เสยีง 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซสซอว ์(Rzeszow) (ระยะทาง 161 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.15 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเสน้ทางส าคัญในการ
เดนิทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทเิช่น อาณาจักรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นตน้ 

ปัจจุบันเมอืงแห่งนี้ถอืว่าเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษาของประเทศโปแลนด ์น าท่านเดนิเทีย่ว
ชมยา่นจตุรสัเมอืงเก่า (Old Town Square) ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์

บาโรคและเรเนซองก์  จาก นั้นน าท่ านถ่ าย รูป ก ับ ศาล าว่าก ารเมือ ง  (C ity  H all) 
สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธคิและเรเนซองกปั์จจุบันศาลาว่าการแห่งนี้ 
เป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากของชาวเมอืงเซสซอวแ์ละนักท่องเทีย่ว   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่จ็ด ลบับลนิ - วอรซ์อว ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลบับลนิ (Lublin) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ก่อตัง้สมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศ

โปแลนด ์อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไดอ้ย่างลงตัวจน
ท าใหไ้ดร้บัเลอืกเป็น 1 ในตวัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปในปี 2016 

น าท่านชมย่านเมอืงเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความคลาสสิคและงดงามของอาคาร
บา้นเรอืนในย่านจัตรุัสเมอืงเกา่ทีส่รา้งมาตัง้แตส่มัยยคุกลาง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate 
สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 เพื่อเป็นประตูเขา้เมอืง แต่ปัจจุบันนี้ก าแพงเมืองนัน้ไดถู้กท าลายลงไป



 

 

 

 

 

 

แลว้ เหลอืเพยีงแตป่ระตทูีย่ังคงตัง้ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของย่านเมอืงเกา่ จากนัน้น าทุกท่านเขา้

ชม โบสถท์รริติ ีอ้นัศกัดิส์ทิธ ิ ์(Holy Trinity Chapel) ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของปราสาทลบับลนิ 
(Lublin Castle) สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1327 ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนังหรือที่เรียกว่าเฟรสโก ้
อันงดงาม ถูกวาดขึน้ในชว่งศตวรรษที ่15 โดยสรรคส์รา้งผลงานอันน่าทึง่โดยจติรกรเอกชาวรัสเซยี 

นาม Andrzej  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอรซ์อว ์(Warsaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.30 ชัว่โมง) เมอืงทีม่อีายุกวา่ 700 ปี กรุงวอรซ์อวเ์รียกไดว้า่เป็นเมอืงใหม่แหง่หนา้ประวัตศิาสตร์

ชาตโิปแลนดแ์ละประวัตศิาสตรโ์ลก เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับ ฮติเลอร,์ การฆา่ลา้ง
เผ่าพันธุ ์ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 2 และ เป็นเมืองทีถู่กท าลายมากที่สุด เรียกไดว้่ากว่า 96% 
ของเมอืงหลวงแหง่นี้ โดนกองก าลังทหารนาซเีผาท าลายลา้งจนแทบไม่เหลอืความเป็นเมอืงหลวง 

แต่หลังสงครามเสร็จสิน้ชาวโปลชิไดช้่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสรา้งเมืองขึน้มาใหม่ดว้ยความ
มุ่งมั่นและตัง้ใจบวกกับความเสยีสละของประชาชนท าใหว้อรซ์อวใ์นวันนี้กลับมาเป็นเมอืงเก่าใน

ประวัติศาสตร์ที่ สวยงามดั งเดิม  จากนั้น ให ้อิสระแก่ทุ กท่ านในการเลือกซื้อสินค า้ ณ 
หา้งสรรพสนิคา้ ZALOTE TARASY ซึง่เป็น1 ในหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงวอรซ์อว ์

จุใจกับรา้นคา้กว่า 200 รา้นคา้ รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, 
Mango, H&M เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
ทีพ่กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด วอรซ์อว ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซยีนสกี ้(Lazienki palace) อกีหนึ่งพระราชวังซึง่ไดร้ับการยก
ย่องวา่มคีวามงามเทยีบเคยีงไดก้ับพระราชวังแวรซ์ายสแ์หง่ฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นทีป่ระทับของ

พระมหากษัตรยิแ์ละเป็นพระราชวังทางประวัตศิาสตร ์พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่
18 และยงัเคยเป็นทีป่ระทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่5) 
ของประเทศไทย เมือ่คร ัง้เสด็จประพาสวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1897  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่วอรซ์อว ์(Warsaw Old Town) ย่านประวัตศิาสตรท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ด
ของเมือง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอรซ์อรเ์ป็นมรดกโลกด้าน
วฒันธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุมถงึศูนย์กลางทางประวัติศาสตรข์องวอรซ์อว์ (Historic 

Centre of Warsaw) อันประกอบดว้ย โบสถพ์ระราชวัง ตลาดและอาคารบา้นเรอืนโดยรอบ น าท่าน
เดนิชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานทีส่ าคัญภายในเขตเมอืงเก่า หลังจากนั้นน าท่านสู่ ย่าน

ตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมี
ความเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเกา่วอรซ์อว ์โดยอาคารสว่นใหญ่ลว้นแลว้ แตถู่กสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษ

ที่ 13 ซึ่งประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ (City Hall) รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อื่นๆ 
สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิช่น ก าแพงเมอืงเก่า (city walls) ซึง่ยังคง
หลงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบัน  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารเซนตจ์อหน์ (St. John's Cathedral) วหิารคาทอลกิทีต่ัง้อยู่ในเขต

เมอืงเกา่วอรซ์อว ์เป็นหนึ่งในโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของกรุงวอรซ์อว ์โดยวหิารถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษ
ที ่14 ในศลิปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธคิ  จากนัน้น าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) 
ทีถู่กสรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมแบบโกธคิครัง้ทีป่ระเทศโปแลนดย์า้ยเมอืงหลวงจากคราคูฟมาที่

วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ ้
พระราชวังหลวงแหง่ใดในโลก 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
ทีพ่กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR ARCHE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่กา้ วอรซ์อว ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน แวะถ่ายรูปกับ พระราชวงัวลิานอฟ (Wilanow palace) หนึ่งในพระราชวังหลวงแห่ง
กรุงวอรซ์อว ์ทีถู่กบันทกึเป็นอนุสรณ์สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของประเทศโปแลนด ์แรกเริม่ถูกสรา้งขึน้

เพื่อเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ์จอหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด ์(King John III Sobieski) ในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 17 ดว้ยสไตล์แบบบาโรก จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง 

ผลัดเปลี่ยนมือความเป็นกรรมสทิธิ์ในช่วงระยะเวลา 250 ปี จนกระทั่งถูกบูรณะอีกครัง้หลังถูก
ท าลายลงจากยุคสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดเป็นพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตติัง้แต ่ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 

10.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิวอรซ์อว ์(WAW) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

13.00 น. ออกเดนิทางจากวอรซ์อวก์ลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่AY1144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 
ชัว่โมง)  

15.40 น. เดนิทางถงึกรุงเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเครือ่ง  
17.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิฟินนแ์อร ์เทีย่วบนิที ่AY141 สายการบนิฯ 

มบีรกิาร อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหว่างเทีย่วบนิสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.40 
ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่บิ กรุงเทพมหานคร  
07.15 น เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 
 

 
********************************************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู่
หรอื เด็ก 1 ทา่นพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายุ 2-12 ปี (เสรมิ
เตยีง – พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

09-18 เมษายน 63 77,900 75,900 11,000 

12-21 เมษายน 63 77,900 75,900 11,000 

01-10 พฤษภาคม 63 72,900 70,900 11,000 

 
**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ – ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัขึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วนัที ่24 ก.ค.62) ** 
 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให ้
ท่านเปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกับท่านมากกวา่ 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้
▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วโปแลนด ์(ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 
▪ ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AY (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 

▪ คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน 
▪ คา่ประกันภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

2,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูท้ี่
อายุเกนิ 85 ปี) 

▪ คา่ทีพั่กตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
▪ คา่อาหารทุกมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

▪ เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
▪ คา่ทปิพนักงานขับรถ ท่านละ 2 EURO / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 EURO) 

▪ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 2 EURO / ท่าน / วัน (คดิเป็น 10 วัน เท่ากบั 20 EURO) 
 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้โปแลนด ์ ซึง่ลกูคา้ตอ้งไปยืน่วซีา่ดว้ยตนเอง (ช าระ ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ประมาณ 
2,300 บาท) 

▪ คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านตอ้งดแูลกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง 
▪ คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอาท ิคา่ซักรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ่้ายอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

▪ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 

การช าระเงนิ  

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 
งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน ไม่เกบ็คา่ใชจ่้าย (เฉพาะกรณีไม่ไดม้คีา่ใชจ่้ายใดๆเกดิขึน้)   
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 75 วัน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-74 วัน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 35,000 บาท + คา่ใชจ่้ายอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ่้าย 100% ของคา่ทัวร ์    

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน) 
ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ่้าย 100%  
 

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้  
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิ 

วซีา่ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์็ตาม*** 
 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรือ่งตั๋วเครื่องบินเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมา
พบคณะทัวร์ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี

เทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนการเดนิทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถงึ 20 ทา่น 

ราคาทวัร ์เพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 
▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหา

สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหา

สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิย อาท ิการล่าชา้

ของสายการบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร 

ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
▪ เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการ
ตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่า
ทัวรท์ีท่่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย 
หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่
รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 
 

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมา

พบคณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณี

เทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอันดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 

 



 

 

 

 

 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่าน
จะตอ้งช าระ คา่ใชจ่้ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund 
ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่
ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยนืยัน

จากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกับตั๋วเครือ่งบนิ
ภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 
โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 
เตยีง ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มัก

มคีวามแตกตา่งกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งที่
พักแบบ 3 เตยีงได ้

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศที่

มจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ 
▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด 
ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการ
ตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. 

แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์าร
การบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน า

ขึน้เครือ่งได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่
ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ที่
สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมี
สัดสว่นไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวัด “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด 

“เซนตเิมตร” (Centimeter) 
▪ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand 

carry) 
 

 



 

 

 

 

 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

▪ ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการ
สญูหาย สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD 
คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทั ้งนี้จะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ 

USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดังนัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบ
ใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติ
ประกันภัยการเดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจั้ดท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญ

หาย ดังนั้นท่านจงึไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายให ้

ท่านได ้ดังนัน้ท่านตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของท่าน 
 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์
(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑูตไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงัน ัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้

บรษิทัทวัรฯ์ เพือ่ขอยืน่วซ่ีาลว่งหนา้กอ่นกรุป๊ และใหแ้นบต ัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 
 

(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง จ านวน 2 รูป มรีายละเอยีดดังนี้  

- พืน้หลังสขีาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใสส่ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกนิ 6 เดอืน) 

- ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพ
อย่างชดัเจน  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรมา)  
8. กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี้  

- เด็ก เดนิทางกับบคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขต

หรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร (ระบชุือ่) มคีวามสัมพันธอ์ย่างไรกบั
ครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ
เท่านัน้และใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอ
เท่านัน้และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

9. หลักฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน) 



 

 

 

 

 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณิชยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง 
เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษา นัน้วา่ก าลงัศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

10. หลักฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบัญช ีเลม่เดยีวกนั) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 
- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาท

ตอ่การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วี

ซา่) 
 

*** ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ *** 
 

หมายเหต ุ: หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เนื่อง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้ม
ไปเป็นยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่าย
ส าเนาสมุดบัญช ี

 
- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายุไม่เกนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 
- ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 
- หนังสอืรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร 

(ตอ้งระบชุือ่ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสตูบิัตร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสัมพันธ์

วา่เป็นคนในครอบครัวเดยีวกัน 
กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ่้ายใหล้กูจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูร้ับรองคา่ใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  
-  

  (สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
 

 
 


