
 

 
 

 

 8 วนั 5 คืน แกรนด์โปแลนด์ 

 

 
 

วอร์ซอว์   – คราคูฟ (พกัค้าง � คืน)  

ค่ายกกักนัเอาชวติซ์ – เหมืองเกลือวลีซิกา – เชสโตโชว่า  

วรอตสวฟั – พอซนาน –โทรุน – วอร์ซอว์ – พระราชวงัลาเซียนสกี� 
 

   30 ธันวาคม 2561 – � มกราคม ���� 
ราคาเริ�มต้น...69,900 บาท 

(รวมค่าวซ่ีา) 

TOUR CODE: AZAY003 



 

 
 

ราคา ��,900 บาท: �� ธ.ค. �� – � ม.ค 62  
 
 

วนัแรก กรุงเทพ – วอร์ซอว์ 

20.30 น.  พบเจา้หน้าที�และมคัคุเทศก์ได้ที� เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY)  แถว S 15-19 (Row S 15-19) ประตู

ทางเขา้ที� 8 อาคารผูโ้ ดยสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ดว้ยเที�ยวบิน AY144 (ใ ช้เวลาเดินทางประมาณ 10.10 ชั�วโ มง)                    

ด้วยเครื�องบินแอร์บสั A350 ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวนั และอาหารเย็น ระหว่างเที�ยวบินสู่

เฮลซิงกิ  
 

วนัที�สอง วอร์ซอว์ – พระราชวงัลาเซียนสกี� - คราคูฟ  

06.0� น.        เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื�อต่อเครื�องไปยงั กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโ ปแลนด์ 

09.30 น.        ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโ ปแลนด์ ดว้ยเที�ยวบิน AY1141 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั�วโ มง) 

10.1� น. เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว ์(WAW) กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโ ปแลนด์  และนาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร  

 นาํท่านชม สวนลาเซียนกี�  (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที�ใ หญ่ที�สุดใ นกรุงวอร์ซอว ์ที�รวบรวมพนัธ์ุ

ไ ม้นานาพนัธ์ุ นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์เฟดเดอริก โ ชแปงค์ (Chopin Memorial Monument) นัก

เปียโ นผูมี้ชื�อเสียงระดบัโ ลก และปราสาทเบลเวแดร์ ที�ซึ� งใ นสมยัยงัเป็นเด็กโ ชแปงใ ช้แสดงคอนเสิร์ตตามคาํ

เชิญของแกรนด์ ดยุคคอน แสตนตี�   นาํท่านเขา้ชม พระราชวงัลาเซียนสกี�  (Lazienski Palace) หรือที�รู้จกักนัใ น

นามพระราชวงักลางนํ� า (Palace on the Isle) พระราชวงัฤดูร้อนสไตล์บารอกที�ถูกสร้างขึ�นในปีค.ศ. ���� โ ดย

ท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื�อใ ช้เป็นโ รงอาบนํ� า และถูกต่อเติมเพื�อใ ช้เป็นพระราชวงัฤดูร้อนใ นปีค.ศ. 

���� โ ดยกษตัริย ์Stanislaw II Augustus ภายใ นตกแต่งได้อย่างหรูหรา และได้รับการยกย่องว่ามีความงาม

เทียบเคียงไ ด้ก ับพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝรั�งเศส นอกจากนี� พระราชวงัแห่งนี� ยงัเคยเป็นที�ประทบัของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รัชกาลที� �) เมื�อครั� งเสด็จประพาสกรุงวอร์ซอวใ์นปีค.ศ. ���� 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 295 ก.ม. ใ ชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั�วโ มง) เมืองแห่ง

วฒันธรรมที�ขึ�นชื�อว่าเก่าแก่ที�สุดของโ ปแลนด์ และเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศโ ปแลนด์ตั�งแต่ปีค.ศ. 

����-����  จึงทาํใหค้ราคูฟถูกยอมรับให้เป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม มีอารยธรรมรุ่งเรืองมากที�สุดอนัจะเห็น

ไดจ้ากอาคารบา้นเรือนที�สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัตั�งแต่ โ รมาเนสก,์ โ กธิก, บารอก, ร็อคโ คโ ค

, นีโ อคลาสสิค และอาร์ตนูโ ว และเป็นเมืองแห่งแรกของประเทศโ ปแลนด์ที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้เป็นมรดกโ ลก

ทางดา้นวฒันธรรมในปีค.ศ. ���� 



 

 
 

 

ค ํ�า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Novotel Krakow Centrum **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที� �)   

วนัที�สาม      เหมืองเกลือ – คราคูฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโ รงแรม 

 นําท่านเข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ� งของโ ลก 

ประวติัการทาํเหมืองยาวนานมากกว่า �,000 ปี ตั�งแต่ศตวรรษที� �� ถึงปลายศตวรรษที� �� งานเหมืองแร่ถูก

ยกเลิกในปี ���� เนื�องจากราคาเกลือตํ�าและนํ�าท่วมเหมือง  ภายในเหมืองมีอุโ มงคข์นาดโ หญ่มาก ประกอบไป

ดว้ย � ชั�นลึกลงจากพื�นดินถึง ��� เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใ ตดิ้นรวมกวา่ ��� กิโ ลเมตร มีเครื�องมือและ

อุปกรณ์ทาํเหมืองแร่ แสดงการพฒันาของเทคโ นโ ลยีเหมืองแร่จากสมยักลางจนถึงปัจจุบนั นอกจากนี�ท่านจะ

ไดช้มความงามของ Chapel of Saint Kinga ที�มีขนาดความสูง �� เมตร ยาว �� เมตร และกวา้ง �� เมตร วหิารที�

ตกแต่งผนงัดว้ยภาพประติมากรรมที�แกะสลกัดว้ยเกลือ ตามตาํนานจากพระคมัภร์ั รวมไปถึงพื�นและโ คมระยา้ 

ต่างก็ทาํมาจากเกลือเช่นกนั นอกจากนี�ยงัไดรั้บยกย่องใหเ้ป็นมรดกโ ลกจากองคก์ร UNESCO ในปีค.ศ. ����  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่จตุรัสเมืองเก่า (Market Square) จตุรัสอนัเป็นดงัหัวใ จของเมืองคราคูฟที�รายล้อมไ ปด้วย

บรรยากาศของบา้นเมืองในสมยัยุคกลาง นอกจากนี�ตามถนนต่างๆ  ยงัเต็มไปดว้ยร้านคา้และอาคารที�สาํคญัทาง

ประวติัศาสตร์โ ดยมีจุดเด่นอยู่ที�ห้างซูเคียนนีส (Sukiennice) อนัเป็นห้างสรรพสินคา้ที�เก่าแก่ที�สุดใ นยุโ รป              

นําท่านเข้าชมโ บสถ์เซนต์แมรี�  (Church of St. Mary) โ บสถ์ที�สร้างขึ� นใ นศตวรรษที�  �� อ ันโ ดนเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมแบบโ กธิกที�สูงถึง �� เมตร อีกทั�งภายใ นโ บสถ์ยงัตกแต่งไดอ้ย่างสวยงาม โ ดยเฉพาะอย่างยิ�ง

แท่นบูชายาว �� เมตรที�มีลวดลายแกะสลกัเป็นตาํนานที�อยู่ใ นคมัภีร์ไบเบิล อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง และ

เก็บความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Novotel Krakow Centrum **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที� �) 
 

วนัที�สี�  ค่ายกักกันเอาชวิตช์ - เชสโตโชว่า – อารามจัสน่าโกร่า - วรอตสวัฟ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโ รงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ค่ายกกักนัเอาชวิตช์ (Auschwitz Concentration Camp) ค่ายกกักนัที�ไดชื้�อวา่เป็นค่ายมรณะที�

ใ หญ่ที�สุดใ นบรรดาค่ายกกักนัของกองทพันาซีที�ทาํการระหว่างสงครามโ ลกครั� งที� � ที�ใ ช้เพื�อกกัขงัเชลยศึก

ใ นช่วงสงครามเพื�อ กกัขงั ทารุณ ใ ชแ้รงงาน และสังหารหมู่อย่างโ หดเหี� ยม ภายใ นค่ายกกักนันี� มีอาคารอยู่ถึง 

�� อาคาร นอกจากนี� ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายและของใ ช้ต่างๆ ของเชลยชาวยิวที�โ ดนกกัขงัอยู่ใ นค่ายแห่งนี�   



 

 
 

ปัจจุบนัค่ายแห่งนี� เป็นสถานที�ที�มีผูเ้ขา้ชมมากที�สุดของโ ปแลนด์ และไดรั้บการประกาศใ ห้เป็นมรดกโ ลกดา้น

วฒันธรรมใ นปีค.ศ. ���� เพื�อเป็นเครื�องเตือนใ จแก่คนรุ่นหลงัถึงความโ หดร้ายของสงครามและความเกลียด

ชงัของมนุษยเ์พื�อไม่ใหเ้หตุการณ์นี� เกิดขึ�นอีกครั� ง นาํท่านเดินทางสู่เมืองเชสโ ตโ ชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 

143 ก.ม. ใ ชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโ มง) เมืองศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญที�สําคญัแห่งหนึ�งของยุโ รป และศ

ริสต์ศาสนิกชนกว่า �-� ลา้นคน จะมาเยือนเมืองแห่งนี�  ดว้ยความเลื�อมใ สความศกัดิ� สิทธิ� ของรูปพระแม่มารี 

หรือแบล็คมาดอนน่า  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเขา้ชม  อารามจสัน่า กอรา (Jasna Gora Monastery) เพื�อเขา้ไปสักการะและขอพรจากรูปพระแม่มารี  

ซึ� งเป็นศูนย์รวมจิตใ จของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที�ใ ช้ใ นการวาดภาพนี� มีอายุมากว่า ��� ปี จึงทาํใ ห้                   

รูปพระแม่มารีเป็นสีดํา และรอยบากบริเวณพระพกัตร์เกิดจากพวกต่อต้านศาสนาที�ต้องการทาํลายรูป              

และอารามแห่งนี�  แต่ทา้ยที�สุดอารามก็รอดพน้จากการถูกทาํลายใ นสงครามต่างๆ  อย่างน่าอศัจรรย ์นาํท่าน

เดินทางสู่เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (ระยะทาง 208 ก.ม. ใ ช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโ มง) เมืองแห่ง

ความหลากหลาย และเปี� ยมลน้ไปดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตร์ อนัเป็นดงัสะพานเชื�อมระหวา่งคนใ นแต่

ละรุ่น แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั อีกทั�งยงัถูกใชเ้ป็นจุดนดัพบอีกดว้ย เนื�องจากอยู่ไม่ไกลจากชายดานประเทศ

สาธารณรัฐเชก และกรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมัน นอกจากนี� เมืองวรอตส วัฟ ยังถูกยกใ ห้เป็น                               

� ใน � เมืองแห่งสีสันที�นกัท่องเที�ยวตอ้งมาเยือนอีกดว้ย  
 

คํ�า         รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Novotel Wroclaw Centrum **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที�ห้า วรอตสวฟั - พอซนาน – โทรุน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโ รงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงประจาํ

เมืองวรอตสวฟัซึ�งเคยผลิตบุคคลากรระดบัโ ลกและชนะรางวลัโ นเบลมาแลว้ถึง �� คนดว้ยกนัในช่วงปี ��� ปี

ฝ่านมา จากนั�นนาํท่านชมความงามของเมืองวรอตสวฟั ที�ถูกเรียกวา่เมืองแห่งสีสันที�ตอ้งมาเยือนเมืองนึงของ

โ ลก อิสระใ ห้ท่านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 

174 ก.ม. ใ ชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั�วโ มง) หนึ�งใ นเมืองที�เก่าแก่ที�สุดใ นประเทศโ ปแลนด์ ที�ตั�งอยู่ริมฝั�ง

แม่นํ�าวอร์ตา (Warta River) และเป็นศูนยก์ลางสาํคญัทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากนี�ยงัเป็น

เมืองที�มีสีสันสวยงาม และไดขึ้�นชื�อวา่เป็นเมืองแห่งวรรณกรรมอีกดว้ย  นาํท่านเขา้ชมมหาวหิารแห่งพอซนาน 

(Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตล์โ รมาเนสก์ ที�ผสมผสานดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โ กธิก และบารอก ถูก



 

 
 

สร้างขึ�นมาตั�งแต่ปี ค.ศ. ���  นอกจากนี� ภายใ นยงัตกแต่งได้อย่างสวยงามอีกดว้ย จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่

จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที�ดีที�สุดแห่งหนึ�งในยุโ รป เป็นจุดศูนยร์วมของสถานที�สําคญั

ทางประวติัศาสตร์ของเมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันสมยัศตวรรษที� �� ปราสาท ป้อม

ปราการ และศาลาว่าการ นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั ศาลาว่าการเมืองพอซนาน (Poznan City Hall) ถูกสร้างขึ�นใ น

ศตวรรษที� �� ใ นแบบสถาปัตยกรรมโ กธิค และถูกใ ชง้านจนถึงปีค.ศ. ���� จากนั�นใ ห้อิสระแก่ท่านเก็บภาพ

ความประทบัใจ    

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโ ทรุน (Torun) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโ มง) เมืองยุคกลาง

และเก่าแก่ที�สุดใ นโ ปแลนด์ที�มีความสําคญัทางดา้นการท่องเที�ยวใ นภาคเหนือของประเทศโ ปแลนด์ อีกทั�งยงั

ไดก้ารยกย่องจากองค์การยูเนสโ ก (UNESCO) ใ ห้เป็นเมืองมรดกโ ลก ใ นปี 1997  นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัศาลา

กลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโ กธิค ที�ไดรั้บยกย่องวา่สวยที�สุดใ นยุโ รป โ ดยอาคารแห่งนี�

ถูกสร้างขึ�นราวๆ ปี 1274 และไดมี้การขยบัขยาย และสร้างใ หม่อีกครั� งใ นช่วง ระหวา่งปี 1391-1399 ภายใ นมี

การจดัแสดงแกลลอรี�ที�เกี�ยวกบัศิลปะโ กธิคและนิทรรศการต่างๆ เกี�ยวกบัเมืองโ ทรุน นาํท่านชมความงามของ

โ บสถเ์ซนต์แมรี�  (St. Mary's church) สร้างขึ�นในศตวรรษที� 14 เป็นหนึ�งในอาคารสิ�งก่อสร้างที�มีความโ ดดเด่น

ทางดา้นศิลปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหนึ� งของโ ปแลนด์ และยงัถือว่าเป็นหนึ� งใ นโ บสถ์ที�มีห้องโ ถงสูง

ที�สุดใ นยุโ รปกลางอีกดว้ย  นอกจากนี�แลว้ เมืองเก่าโ ทรุนยงัถูกบนัทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์อง

โ ปแลนด์ ใ นปี 2007 และ เนชั�นแนลจีโ อกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดบัใ ห้ ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโ กธิคของ

เมืองโ ทรุน เป็นหนึ�งใน 30 สถานที�ที�สวยงามที�สุดในโ ลกอีกดว้ย  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารจีน 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั  Mercure Torun Centrum **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที�หก วอร์ซอว์ – พระราชวงัลาเซียนสกี� – เมืองเก่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโ รงแรม 

 ท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว ์(Warsaw) (ระยะทาง 258 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโ มง) เมืองหลวง

และเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศโ ปแลนด์ โ ดยกรุงวอร์ซอ ตั�งอยู่ริมแม่นํ�าวสิทูลา (Vistula River) ตั�งอยู่ห่างจาก

ชายฝั�งทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโ ลเมตร และ 300 กิโ ลเมตร (190 ไ มล์) จากเทือกเขาคาร์เพเธียน 

(Carpathian mountains) ปัจจุบนักรุงวอร์ซอไ ด้กลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญั และเป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนกั เช่น เหล็กกลา้, รถยนต์, เครื�องจกัรอุตสาหกรรม นอกจากนี�ยงัเป็นศูนยก์ลางดา้น

การศึกษาที�สาํคญัมากที�สุดของประเทศ นอกจากนี�แลว้ กรุงวอร์ซอยงัเป็นที�รู้จกัของนานาชาติจากสนธิสัญญา

วอร์ซอ ซึ� งตั�งชื�อตามกรุงวอร์ซอนั�นเอง  



 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเที�ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว ์(Warsaw Old Town) ย่านประวติัศาสตร์ที�เก่าแก่ที�สุดของเมือง และเป็น

แหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ  มากมาย อาทิ พระราชวงัหลวง โ บสถ ์และตลาด ที�ไดส้ร้างขึ�นในช่วงปลายศตวรรษ

ที� �� และถูกทาํลายใ นช่วงสงครามโ ลกครั� งที� � ก่อนที�ถูกบรูณะขึ�นมาจนเสร็จสมบูรณ์ นาํท่านชมมหาวิหาร

เซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวหิารสไตลเ์มโ ซเวยีน-โ กธิก ที�ถูกสร้างขึ�นในช่วงศตวรรษที� �� จากนั�น

นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ปราสาทที�ตั�งอยู่ใ น คาสเซิล สแควร์ (Castle Square) 

จตุรัสที�ใ ชเ้ป็นศูนยก์ลางของนกัท่องเที�ยวและชาวเมือง เพื�อใ ชใ้ นการประกอบกิจกรรมเพื�อความบนัเทิง และ

ชุมนุม พระราชวงัแห่งนี� ถูกสร้างขึ�นใ นปีค.ศ. ���� ใ นแบบสไตล์บารอก เพื�อใ ช้เป็นที�พาํนกัของกษตัริแห่ง

โ ปแลนด์  นาํท่านเดินทางสู่ห้าง Zalote Tarasy ห้างสรรพสินคา้ขนาดใ หญ่ ที�รวบรวมร้านคา้กวา่ ��� ร้านคา้ 

รวมไปถึงแฟชั�นแบรนด์มากมาย อาทิ Zara, Mango และ H&M จากนั�นใ ห้อิสระแก่ท่านเพื�อเลือกซื�อของตาม

อธัยาศยั 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Radisson Blu Sobieski Warsaw  **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที�เจ็ด วอร์ซอว์ – เฮลซิงก ิ
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโ รงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุเสาวรียว์ีรบุรุษแห่ง Ghetto (Ghetto Heroes Monument) สร้างขึ�นเพื�อรําลึกถึงการต่อสู้

ของชาวยิวใ นวอร์ซอวก์บักองกาํลงันาซีได้อย่างกลา้หาญ และโ ศกนาฏกรรมที�ชาวเยอรมนัไดท้าํกบัชาวยิว

ในช่วงสงครามโ ลกครั� งที� � นอกจากนี�อนุเสาวรียแ์ห่งนี�ยงัมีเหล่าผูน้าํของโ ลกมาเยือนอาทิ นายบารัค โ อบามา 

ในปีค.ศ. ���� สมยัยงัดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 
 

10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ซอว ์(WAW) มีเวลาใ ห้ท่านได้ทาํคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื�อ

สินคา้ต่างๆ  ณ ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โ ดยเที�ยวบิน AY1144 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั�วโ มง)   

15.35 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปลี�ยนเครื�องเพื�อกลบัสู่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เที�ยวบินที� AY143 (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชั�วโ มง) 
 

วนัที�แปด กรุงเทพฯ 

07.25 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  



 

 
 

� วนั 5 คืน แกรนด์โปแลนด์ 

ราคา ��,900 บาท: �� ธ.ค. �� – � ม.ค. �� 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) �� ธ.ค. �� – � ม.ค. ��   

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 69,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ � - �� ปี � ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ � ท่าน (เสริมเตียง) 66,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ � - � ปี � ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ � ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 63,900 

ราคาเด็กอายุไม่เกนิ � ปี � ท่าน พกักบัผู้ใหญ่ � ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม 

พกัเดี�ยวท่านละ 8,500 

ราคาที�นั�งชั�นธุรกจิ (Business Class) เริ�มต้นที�ท่านละ 

(BKK-WAW//WAW-BKK) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตั�ว (Land Only) 

(BKK-WAW//WAW-BKK) 

44,900 

หากท่านมีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ จะไดรั้บส่วนลดท่านละ  2,500 
 

หมายเหตุ: (คิด ณ วนัที� 27 ก.ค. 2561) 

 ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามันที�ปรับขึ�นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที�สายการบิน ประกาศปรับ 

และที�มีเอกสารยืนยนัเท่านั�น  

 หากคณะเดินทาไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเกบ็ค่าทวัร์เพิ�มท่านละ 3,000 บาท 
 

โปรแกรมท่องเที�ยวประเทศโปแลนด์ (ตามที�ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี�รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโ ดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนํ�ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลใ นต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

กรมธรรมน์ั�นคลอบคลุมถึงสุขภาพที�ไม่ไดเ้กิดจากโ รคประจาํตวั (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี�อายุเกิน 85 ปี) 

หมายเหตุ: หากท่านตอ้งการซื�อประกนัเพื�อเพิ�มความคุม้ครองสัมภาระใ นการเดินทาง ใ นกรณีสูญหายหรือเกิดความ

ล่าชา้ของสัมภาระและเที�ยวบิน กรุณาสอบถามและโ ปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารที�เจา้หน้าที�

ฝ่ายขายไดจ้ดัส่งให ้ 

 ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่าน หรือ � ท่าน 

  ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว (หมายเหตุ *รถใชไ้ด ้�� ชั�วโ มง/วนั), ค่าเขา้ชม

สถานที�ท่องเที�ยวตามที�ระบุในรายการ 



 

 
 

 เจา้หนา้ที� (ผูน้าํเที�ยวไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ ประเทศโ ปแลนด์ 
 

อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ � ยูโ ร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 12 ยูโ ร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ � ยูโ ร / ท่าน / วนั (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 24 ยูโ ร) 

 นํ�าดื�มบนรถ 

 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจาํโ รงแรม (เพื�อป้องกนัการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซักรีด ค่าโ ทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
 

เงื�อนไขการชําระค่าบริการ 

1. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํ งวดที� 1: สาํรองที�นั�งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนั

กรุ๊ปเดินทาง 

2. นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระค่าบริการส่วนที�เหลือ งวดที� 2: ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฎิเสธการ

จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่นกัท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆ  

3. การติดต่อใดๆ  กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา �.��น. – ��.�� น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆ ถือวา่เป็น

วนัหยุดทาํการของทางบริษทั 
 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

1. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� ผูมี้ชื�อใน

เอกสารการจอง จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษทัอย่างใดอย่างหนึ�งเพื�อแจง้การ

ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโ ทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ  

2. กรณีนกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง 

จะตอ้งส่งแฟกซ์ อีเมล ์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน  ที�บริษทัอย่างใ ดอย่างหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โ ดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการให้นาํเงินเขา้ใ หค้รบถว้น โ ดยมีเงื�นไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ���% ของค่าบริการที�ชาํระมาแลว้ (หากไม่ไดมี้การยื�นวซ่ีาล่วงหนา้) 

(สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วนั) 



 

 
 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอื�น (ถา้มี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์ (สงกรานต์-ปีใ หม่ 4-19วนั) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

3. การเดินทางที�ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�นไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมด 

4. การติดต่อใดๆ  กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา �.��น. – ��.�� น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ี�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆ ถือวา่เป็น

วนัหยุดทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง �� ท่าน 
 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 

2. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมด 

หรือถูกการปฏิเสธการเขา้ – ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ  ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั�งหมดใ หแ้ก่

ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ �� ท่าน โ ดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย �� วนั ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนกัท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�

จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�กาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางไดท้างเรายินดีที�จะ

ใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํ นาํหนา้ ชื�อ เลขที�

หนงัสือเดินทางและอื�นๆ  เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบิน ในกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� มิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทาง

ใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ หรือกรณีที�นกัท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�เป็นฝ่ายส่งขอ้มูลมาผิดพลาดเองใ หก้บั

ทางบริษทัเรา 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้ง กบั สถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี�บริษทัจะคาํนึงถึง ความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยว

ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ  ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ  ที�เพิ�มขึ�นของนกัท่องเที�ยว ที�มิไดเ้กิดจาก

ความผิดของบริษทั เช่นภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย หรือ

ความเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอื�น เป็นตน้ 



 

 
 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ� ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�ว

เครื�องบิน ค่าภาษีเชื�อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใ ดๆ  แทนบริษทั เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโ ดย

ผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

 

 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ 

 สําหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโ รงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใ ห้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโ หลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 8 กก.  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ใ นการยกเลิกการเดินทางใ นกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ�ากว่า 15 ท่าน โ ดยจะแจง้ใ ห้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านมีขอ้จาํกดัในการทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้กบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ใ นการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย              

การบิน  การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึง

และรักษาผลประโ ยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด  

 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงิน

คืน ใ นก รณีที�ท่ านปฎิเส ธหรือ ส ล ะสิ ทธิ�  ใ นก ารใ ช้บ ริก ารที�ทางทัว ร์จัดใ ห้  ยก เว้นท่ านไ ด้ท ําก ารตก ล ง                                

หรือแจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทางล่วงหนา้อย่างนอ้ย � วนัทาํการ ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใ ช้จ่ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่าน

ชาํระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปใ นทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนี           

เขา้เมือง  

 ใ นกรณีที�ท่านจะใ ช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ             

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใ ดประเทศหนึ�ง เพราะโ ดยปกตินกัท่องเที�ยวใชห้นงัสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดงัต่อไปนี� ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะตอ้งดูแลและช่วยเหลือดว้ยตนเอง 

1. บุคคลที�บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

2.  ผูสู้งอายุที�มีความจาํเป็นตอ้งใชว้ลีแชร์ ไมเ้ทา้ หรือ เครื�องมือต่างๆ ในการพยุงตวั 

3. เด็กที�มี�อายุไม่ระหวา่งแรกเกิดถึง � ขวบ 



 

 
 

(เนื�องจากหวัหนา้ทวัร์ อาจจะดูแลบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่ทั�วถึง) 
 

 

ตั�วเครื�องบิน  

การเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโ ดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใ นกรณีที�

ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั�น (ใน

กรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจงัหวดัและมีการออกตั�วเครื�องบินภายใ นประเทศ โ ปรดแจง้เจา้หนา้ที�ฝ่ายขายก่อนเพื�อ

ไดรั้บเอกสารยืนยนัวา่กรุ๊ปทวัร์นั�น สามารถออกเดินทางได ้ก่อนออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ  
 

การสะสมไมล์ 

หากท่านเป็นสมาชิกสะสมไมลข์องกลุ่มพนัธมิตรวนัเวลิด์ (One World) ท่านสามารถสะสมไมลก์บัสายการบินฟินแอร์ได ้

อาทิเช่น คาเท่ยแ์ปซิฟิค ไอซ์แลนด์แอร์ บริติช แอร์เวย ์เป็นตน้  ส่วนฟินแอร์พลสั (Finn Air Plus) สามารถสะสมไมลไ์ด ้

100% 
 

โรงแรมและห้อง  

 ห้องพกัใ นโ รงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ใ นกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโ รงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั  ซึ� ง

อาจจะทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โ รงแรมหลายแห่งใ นยุโ รป จะไ ม่มีเครื� องปรับอากาศเนื�องจากอยู่ใ นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า เครื� องปรับอากาศที�มีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโ รงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน  

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใ ส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโ ดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โ ลชั�น นํ� าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั� ง โ ดยจะอนุญาตใ ห้ถือขึ�นเครื�องได้ไ ม่เกิน 10 ชิ�น ใ นบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใ ส่รวมเป็นที�



 

 
 

เดียวกนัใ นถุงใ สพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถึงโ ดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโ ดยเด็ดขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ  

 สําหรับนํ� าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใ ห้โ หลดใ ตท้อ้งเครื�องบิน คือ 23 กิโ ลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 8 กิโ ลกรัมและมีความกวา้ง  

( 9.75นิ�ว ) + ยาว ( 21.5 นิ�ว ) + สูง ( 18 นิ�ว ) 

 ใ นบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายใ นประเทศ นํ� าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใ ห้ตํ�ากวา่มาตราฐาน

ได ้ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใ นนํ�าหนกั

ส่วนที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 
 

สถานที�เข้าชม 

 โ ปรแกรมทวัร์เป็นการกาํหนดโ ปรแกรมตลอดทั�งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�สถานที�เขา้ชมนั�นปิดทาํการ 

หรือปิดโ ดยมิไ ด้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะคืนเงินค่าเข้าชมตามที�ระบุไ วใ้ นเอกสารของสถานที�นั�น หรือสลับ

โ ปรแกรมเพื�อใ ห้ท่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าว แต่เหตุมีการล่าชา้ หรือเหตุหนึ�งเหตุใ ดใ นระหวา่งการเดินทาง เป็นผล

ทาํใ ห้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื�องจากไดช้าํระค่าเขา้ชมไป

แลว้ 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย (Lost) 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโ ลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ�าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี�

จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�น

จึงไม่แนะนาํให้โ หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใ หญ่ 



 

 
 

 กรณีกระเป๋าใ บใ หญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไ ม่ใ ช่ระหว่างบิน) โ ดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใ ห้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใ นกรณีกระเป๋าใ บใ หญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ

จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โ ดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั�น นั�นหมายถึงจะชดเชยตามนํ�าหนกักระเป๋า 

คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโ ลกรัมเท่านั�น ดงันั�นท่านจึงไม่ควรโ หลดของมีค่าทุกประเภทใ นกระเป๋าใบใ หญ่ เพราะ

หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั�น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั�น

ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงนิมดัจํา ทางบริษัทถือว่าท่านได้

ยอมรับในข้อตกลงและเงื�อนไขที�ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาเชงเก้น ประเทศโปแลนด์ 

         (ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 10 - 15 วนัทาํการ) 
1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานเกนิ � เดือนขึ�นไป 

2. รูปถ่ายขนาด � นิ�ว จํานวน � ใบ พื�นฉากหลังสีขาว ห้ามมีเงา ห้ามสวมแว่นสายตา และจ้อต้องมีความคมชัด และ

ถ่ายไว้ไม่เกนิ � เดือน 

ตัวอย่างรูปที�ใช้ในการยื�นวซ่ีา 
 

 
 



 

 
 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน/ สําเนาทะเบียนสมรส/ สําเนาใบมรณะบัตร 

4. สําเนาการเปลี�ยนชื�อ – นามสกุล (ถ้ามี) 

5. หลกัฐานการทาํงาน 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ – สําเนาจดทะเบียนบริษัท ที�มีรายชื�อของท่านในคณะกรรมการบริษัท 

(หนังสือต้องออกไม่เกนิ � เดือน ก่อนวนัไปยื�นวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นเจ้าของร้านค้า – สําเนาจดทะเบียนพาณชิย์ที�มีชื�อท่านเป็นเจ้าของร้านค้า 

 หากท่านเป็นพนักงานบริษัท – ต้องให้ทางนายจ้างหรือบริษัทออกจดหมายรับรองการทํางาน ที�ระบุ

ตําแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน และเงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ (จะต้องออกหนังสืออไม่เกิน �� วัน 

ก่อนวนัยื�นวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นข้าราชการ – ต้องขอหนังสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานของท่าน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษ 

(จะต้องออกหนังสืออไม่เกนิ �� วนั ก่อนวนัยื�นวซ่ีา) 

 หากท่านเป็นเจ้าของกิจการที�ไม่การจดทะเบียน – จะต้องทําหนังสือรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 

พร้อมทั�งเตรียมเอกสารประกอบ อาทิเช่น สําเนาการเช่าพื�นที� เป็นต้น (บางกรณีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที� 

แผนกวซ่ีา เพื�อขอคําปรีกษาก่อนการยื�นวซ่ีา) 

 

 

กรณเีด็กที�มีอายุไม่ถึง �� ปีบริบูรณ์ จะต้องเตรียมเอกสารเพิ�มเติมดังนี� 

1. สําเนาสูติบัตร 

2. ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าขณะนั�นกาํลงัศีกษาอยู่ชั�นใด 

3. ขอหนังสือยนิยอมจากเขต (กรณทีี�ไม่ได้เดินทางทั�งครอบครัว) 

 หากเดินทางกับผู้อื�นที�มิใช่บิดามารดา จะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ�งออกจากทางเขตหรืออําเภอ

เท่านั�น และให้ระบุว่าเดินทางกบัใคร และมีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ�งออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่านั�น และ

ระบุว่ามารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุชื�อบิดา) 

 หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ�งออกจากทางเขตหรืออาํเภอเท่านั�น และ

ระบุว่าบิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุชื�อมารดา) 

 

 

6. หลกัฐานการเงิน ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักบัจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ 



 

 
 

 จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ�งไม่ระบุสถานทูต)

พร้อมชื�อเจ้าของบัญชี ที�ออกจากธนาคารและใช้ฉบับจริงในการยื�นเท่านั�น ซึ�งต้องทาํก่อนการยื�นวซ่ีาอย่าง

น้อย �� วนั 

 สําเนาบัญชีออมทรัพย์ย้อนหลงั � เดือน  

ที�มีการปรับสมุดก่อนหน้าวันนัดยื�นวีซ่าอย่างน้อย 20 วัน สมมุติว่าท่านมีคิวยื�นวีซ่า �� ธันวาคม ท่าน

จะต้องมียอดการปรับสมุดครั�งล่าสุด ในวนัที� 8 ธันวาคมเป็นครั�งสุดท้าย 

กรณบีัญชีฝากประจํา 

 สําเนาบัญชีฝากประจํา จะต้องมีวันครบกําหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริษัท แต่ท่านต้องแนบบัญชี                

ออมทรัพย์มาด้วย 

การรับรองการเงิน 

จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้านบน ต้องระบุชื�อเจ้าเของบัญชี และต้องระบุชื�อผู้ถูก

รับรองในจดหมายด้วย  

 หากเป็นครอบครัวเดียวกัน ท่านจะต้องแนบเอกสารที�แสดงความสัมพันธ์ของเจ้าของบัญชีและตัวท่าน 

อาท ิสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร เป็นต้น 

 หากเป็นนายจ้างรับรองการเงินให้ลูกจ้าง กรุณาให้ธนาคารจดหมายรับรองโดยระบุชื�อนายจ้าง และชื�อ

ลูกจ้างที�นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ 

หมายเหตุ:  

 ยอดเงินจะต้องมีไม่ตํ�ากว่า ���,000 บาท ต่อการยื�นวซ่ีา � ท่าน สําหรับบัญชีออมทรัพย์ต้องมีการเดินบัญชี

อย่างสมํ�าเสมอ 

 หากบัญชีของท่านมีการเดินบัญชีไม่ต่อเนื�องจะต้องใช้ สําเนาการเดินบัญชี หรือ Statement ที�ออกโดย

ธนาคารทุกกรณ ี

 สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี
 

7. ทางบริษัทขอความร่วมมือทุกท่านไปสัมภาษณ์ และสแกนนิ�วตามวันและเวลานัดหมาย ซึ� งทางบริษัทจะ                 

ส่งเจ้าหน้าที�ไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตามขั�นตอนของการยื�นวซ่ีา  

8. กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูต เพื�อทําการยกเลิกวีซ่า                                      

ของท่าน เนื�องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะมีการบันทกึในนามบริษัทเพื�อเป็นการเกบ็สถิติ 

9. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาให้กบัผู้สมัครทุกกรณ ี 

 


