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***ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร  
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน G ประตูทางเขา้ท่ี 4 
 อาคารผูโ้ดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
08.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์โดยเท่ียวบิน AY142 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.20 ชัว่โมง)  
 สายการบินฯ มีบริการ อาหารระหวา่งเท่ียวบินสู่เฮลซิงกิ 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) แวะเปล่ียนเคร่ือง เท่ียวบิน AY1173 อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอด

ภาษีและรับประทานอาหารภายในสนามบิน  
18.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) สู่สนามบินกดญัสก(์GDN) (ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชม.)  
19.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกดญัสก ์(GDN) ประเทศโปแลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ี MERCURE GDANSK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

วนัที่สอง เฮลซิงก ิ- กดญัสก์– มาลบอร์ก   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

รายละเอยีดเที่ยวบินกรุ๊ป 26 ก.ย. / 10 ต.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) เฮลซิงกิ (HEL) AY142 08.55 15.15 
วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ (HEL) กดญัสก ์(GDN) AY1173 18.30 19.30 
วนัท่ีเกา้ วอร์ซอ (WAW) เฮลซิงกิ (HEL) AY1144 13.00 15.40 
วนัท่ีเกา้ เฮลซิงกิ (HEL) กรุงเทพฯ (BKK) AY141 17.30 07.15+1 

รายละเอยีดเที่ยวบินกรุ๊ป 17 ต.ค. 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) เฮลซิงกิ (HEL) AY142 08.55 15.15 
วนัท่ีสอง เฮลซิงกิ (HEL) กดญัสก ์(GDN) AY1173 18.30 19.30 
วนัท่ีเกา้ วอร์ซอ (WAW) เฮลซิงกิ (HEL) AY1146 20.35 23.15 
วนัท่ีสิบ เฮลซิงกิ (HEL) กรุงเทพฯ (BKK) AY143 00.45 15.45 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เพื่อเขา้ชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยคุกลางสไตลโ์กธิก ท่ีสร้างข้ึนจากอิฐเช่นเดียวกนักบั
โบสถ์เซนต์แมร่ีแห่งเมืองกดญัสก ์นับเป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนดว้ยอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกหากนับจาก
อาณาเขตพื้นท่ีตวัปราสาท ก่อสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 โดยบญัชาของกลุ่มอศัวินแห่งจกัรวรรดิโรมนั            
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อจุดประสงค์เป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสียหายอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก่อนท่ีทางการโปแลนด์จะมีค าสั่งบูรณะให้กลบัมามีสภาพดีดงัเดิม ปราสาทมาลบอร์ก
เป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในมรดกโลกยุคกลางท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนโดยองคก์รยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ.1997  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกดญัสก ์(Gdansk) (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
เมืองท่องเท่ียวทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็นหน่ึงในเมืองท่าท่ีส าคญัของประเทศ ตั้ งอยู ่        
ริมอ่าวกดญัสก์ ซ่ึงอยู่ติดกบัทะเลบอลติกทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรม
ผสมผสานระหวา่งยคุกลางและสมยัใหม่ เน่ืองจากมีการบูรณะเมืองหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บนรากฐานของ
ส่ิงก่อสร้างเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตแ์ม่ร่ี (St.Mary Church) โบสถโ์รมนัคาทอลิกสไตล ์
บริกโกธิก ซ่ึงพื้นฐานการก่อสร้างข้ึนจากอิฐแดงเม่ือช่วงปี ค.ศ.1379 ซ่ึงตัวโบสถ์เองมีความจุถึง 190,000 
คิวบิกเมตร และเป็นหน่ึงในสามโบสถ์อิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนคร
มิวนิก และขนาดใหญ่เป็นรองเพียง มหาวิหารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโลญญา (285,000 คิวบิกเมตร)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ี MERCURE GDANSK HOTEL **** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 
 

 
 

วนัที่สาม โทรุน – พอซนาน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อดีต
เมืองยทุธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยคุขยายอาณาเขตในช่วงกลางศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 
เพราะตั้งอยูบ่นท่ีราบลุ่มแม่น ้าวิสตูลา (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุด ในโปแลนด ์ดว้ยเหตุน้ี
จึงท าให้เมืองน้ีมีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมใน       
ยคุกลาง น าท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบโกธิก บา้นเรือนสมยัยุคกลางและทศันียภาพท่ีสวยงามของแม่น ้ าวิสลา จนไดรั้บการยกย่องจากองคก์ร 
UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางดา้นประวติัศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี 
ค.ศ. 2007 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 และเท่ียวชมยา่น Old Town Market 1 ใน 
30 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดียวกัน    
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือได้
วา่เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด ์อีกทั้งยงัเป็นโบสถท่ี์ส าคญั ของเมืองโทรุน เพราะเช่ือ
กนัว่าระฆังท่ีน่ีนั้นดังกงัวานเสมือนดั่งเสียงระฆังจากเทพเจา้มานับตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เลยทีเดียว จากนั้น      
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั บา้นของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นกัดาราศาสตร์ ช่ือกอ้งโลก 
ผูส้ร้างโมเดลจักรวาล ซ่ึงให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน ได้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนาน 
(Poznan) (ระยะทาง 161 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
โปแลนด ์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของทวีปยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 15-17 แต่เส่ือมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรทนอร์ทเทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซียใน
ปี ค.ศ. 1793 เป็นส่วนหน่ึงของรัฐแกรนด์ดชัชีออฟวอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั้นเปล่ียนเป็นของ  
ปรัสเซียและกลบัมาเป็นของโปแลนด์อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1918 ตวัเมืองตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าวอร์ตา เมืองพอซนาน
ถือว่าเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางดา้นการคา้ อุตสาหกรรม การศึกษา และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอยา่งวอร์ซอ นอกจากน้ียงัถูกใชเ้ป็นหน่ึงในเมืองท่ีใช้
จดัการแข่งขนัฟุตบอลยโูร 2012 ดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถ่ิน  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมพกัท่ี  NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN**** หรือเทียบเท่า  
 

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


 

 

 
 

วนัที่ส่ี พอซนาน – วรอตซวาฟ – กรากฟุ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนาน โดยเร่ิมจาก จตุัรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุัรัสเมืองเก่าท่ีดี

ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป เป็นจุดศูนยร์วมของเหล่าสถานท่ีส าคญัๆทางประวติัศาสตร์ของเมืองพอซนาน ไม่วา่จะ
เป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจงัหวดั  ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ศูนยก์ลางของเมืองเก่า ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิก และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปัจจุบนั
กลายเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ประจ าเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าท่ีได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิกโดย
สถาปนิกชาวเยอรมนั ช่ือ MAX LITTMANN ถูกเปิดใช้งานคร้ังแรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาท
อิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนใน
ปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปัจจุบันปราสาทถูกใช้เป็นห้องฉายภาพยนตร์  หอศิลป์ ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 
วรอตซวาฟ เมืองท่ีเรียกไดว้า่ Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้า่
มีชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น  1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก          
(8 Colorful cities in the world) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัเมืองวรอตซวาฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง
ประจ าเมือง เมืองวรอตซวาฟ ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง  10 คนดว้ยกนั
ในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา โดยปัจจุบนัรองรับนกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยักว่า 40,000 คน ในสมยัศตวรรษท่ี 18 
มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ท่ีคุมขงัเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั
อาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจ าเมือง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่น
ตามอธัยาศยั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรากุฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 



 

 

3.30 ชัว่โมง) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เม่ือ 1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์
นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 กรากุฟก็ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด ์

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  
**** หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 

 

วนัที่ห้า ค่ายกกักนัเอาช์วทิซ์ – เหมืองเกลือ 
 

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

ยเูนสโกไดป้ระกาศให้เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบนัหยดุด าเนินการท าเหมือง
ไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ โดยเหมืองแห่งน้ีถูก
คน้พบในศตวรรษท่ี 13 น าท่านพิสูจน์ความอศัจรรยข์องเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกว่า 20 ลา้นปี เหมืองเกลือแห่งน้ีมีการขดุลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตดิ้นต่างๆ 
ถึง 9 ชั้น ท่านจะท่ึงกบัอีกหน่ึงความอศัจรรยภ์ายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า 
(Chappel of St. Kinga) ซ่ึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดบัตกแต่งดว้ยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสอง
ขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ี
ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี นอกจากน้ีภายในเหมืองยงัมีแกลลอร่ีและหอ้ง
ซ่ึงสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด เม่ือชมความงามของเหมืองเกลือใตพ้ิภพจนทัว่แลว้ น าท่านกลบัข้ึน
ดา้นบนดว้ยลิฟตโ์ดยสาร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินภายในเหมืองเกลือ  
(***หากหอ้งอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได ้บริษทัจะจดัร้านอาหารทอ้งถ่ินใหแ้ทน) 



 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาชว์ิทซ์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชัว่โมง) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท า
การในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนดท่ี์องคก์ารยเูนสโก
ไดข้ึ้นทะเบียนไว ้พิพิธภณัฑค่์ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม 
ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมนัเขา้ยึดโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความตอ้งการหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ จนมาพบ
สถานท่ีท่ีรัฐบาลโปแลนด์ใช้เป็นสถานท่ีคุมขงันักโทษทางการเมือง จึงไดด้ดัแปลงตามแบบของนาซีและ
เร่ิมตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ภายในพิพิธภณัฑค่์ายกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องจริงของชาวยวิท่ีนาซี
ไดย้ึดไว,้ ห้องอาบน ้ า, ห้องท่ีนาซีใชส้ าหรับก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกกักนัเอาช์วิทซ์ 
เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” หลงัจากท่ีมีการประกาศความเป็น
อิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหยือ่ท่ีรอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินบัลา้น
ท่ีถูกสังเวยชีวิตท่ีน่ี (***เน่ืองจากค่ายกักกันมีการเปลี่ยนระบบการจองเข้าชมรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2020 ซ่ึง
หากคณะไม่สามารถเข้าชมในวันดังกล่าวได้ บริษัทจะหาท่ีเท่ียวอ่ืนทดแทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  
**** หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 

 

วนัที่หก กรากฟุ – เซสซอว์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองกรากุฟ ศูนยก์ลางทางวฒันธรรมท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากท่ีสุดเมืองหน่ึงเห็นไดจ้าก

อาคารบา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก,์ โกธิก, เรอเนซองซ,์ บาโรก และ โร
โกโก เร่ิมจาก ตลาดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หวัใจของการเท่ียวชม
เมือง โดยจตุัรัสแห่งน้ีเพียบพร้อมไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยุคกลางมากท่ีสุด ตามถนนหนทางจะ
เรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้ งร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์ 
ห้างสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ท่ีซ่ึงสามารถหาซ้ือทุกอย่างไดด้งัใจปรารถนา 



 

 

จตุัรัสน้ียงัเป็นท่ีตั้งของโบสถเ์ซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถช่ื์อดงัของกรากุฟ สร้างข้ึนในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14 โดดเด่นดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ข้ึนโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล              
จากนั้นน าท่านเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรอเนซองซ์ ท่ีงดงาม
แห่งหน่ึงของยุโรปซ่ึงในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ท่ีประทบัของกษตัริยโ์ปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 8 
จนกระทั่งเมืองหลวงยา้ยไปอยู่ท่ีวอร์ซอ น าท่านเขา้ชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารท่ีมี
ช่ือเสียงซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีราชาภิเษกของกษตัริยทุ์กพระองค ์  อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศพของกษตัริย ์
ขนุนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษท่ีมีช่ือเสียง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซสซอว ์(Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคญัในการเดินทพัเพื่อขยายอาณาจกัร
ของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจกัรฮัน่ และไบแซนไทน์ เป็นตน้ ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการศึกษาของประเทศโปแลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมย่านจตุัรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ท่ียงัคง
สภาพบา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรกและเรอเนซองซ์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง 
(City Hall) สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิกและเรอเนซองซ์ ปัจจุบนัศาลาวา่การแห่งน้ี 
เป็นสัญลกัษณ์และอนุสรณ์สถานท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากของชาวเมืองเซสซอวแ์ละนกัท่องเท่ียว   
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมพกัท่ี  HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL **** หรือเทียบเท่า  
 

 
 

วนัที่เจ็ด ลบับลนิ - วอร์ซอ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลบับลิน (Lublin) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)            
เมืองท่ีก่อตั้งสมยัศตวรรษท่ี 6 และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด ์อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมี
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวัจนท าให้ไดรั้บเลือกเป็น 1 ในตวัเลือกให้
เป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปในปี 2016 น าท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความ
คลาสสิคและงดงามของอาคารบา้นเรือนในยา่นจตุัรัสเมืองเก่าท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง น าท่านแวะถ่ายรูป
กบั Krakow Gate สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 เพื่อเป็นประตูเขา้เมือง แต่ปัจจุบนัน้ีก าแพงเมืองนั้นไดถู้กท าลายลง
ไปแลว้ เหลือเพียงแต่ประตูท่ียงัคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นเมืองเก่า จากนั้นน าทุกท่านแวะถ่ายรูป
กับ  ปราส าท ลับ บ ลิน  (Lublin Castle)  ส ร้ างด้ว ย หิ น ใน ศตวรรษ ท่ี  12 โด ย  High Duke Casimir II 
เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธิกและตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบ เรอเน
ซองซ์นบัไดว้า่เป็นหน่ึงในปราสาทยคุกลางท่ีสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดแห่งนึงของประเทศโปแลนด ์
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอ (Warsaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมือง
ท่ีมีอายกุวา่ 700 ปี กรุงวอร์ซอเรียกไดว้า่เป็นเมืองใหม่แห่งหนา้ประวติัศาสตร์ชาติโปแลนดแ์ละประวติัศาสตร์
โลก เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั ฮิตเลอร์, การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ ในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และ 
เป็นเมืองท่ีถูกท าลายมากท่ีสุด เรียกไดว้่ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งน้ี โดนกองก าลงัทหารนาซีเผาท าลาย
ลา้งจนแทบไม่เหลือความเป็นเมืองหลวง แต่หลงัสงครามเสร็จส้ินชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซม
ก่อสร้างเมืองข้ึนมาใหม่ดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจบวกกบัความเสียสละของประชาชนท าให้วอร์ซอในวนัน้ี
กลบัมาเป็นเมืองเก่าในประวติัศาสตร์ท่ีสวยงามดงัเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือสินคา้ ณ 
หา้งสรรพสินคา้ ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ในหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอ กบัร้านคา้กวา่ 
200 ร้านคา้ รวมถึงแฟชัน่แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE****หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 

 
 
 



 

 

วนัที่แปด วอร์ซอ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่ามีความงาม
เทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายแห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยแ์ละเป็น
พระราชวงัทางประวติัศาสตร์ พระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ีประทบัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอในปี 
ค.ศ. 1897  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง                    
ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม ในปี ค.ศ.1980 ครอบคลุม
ถึงศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของวอร์ซอ (Historic Centre of Warsaw) อนัประกอบดว้ย โบสถ์พระราชวงั 
ตลาดและอาคารบา้นเรือนโดยรอบ น าท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัภายในเขตเมือง
เก่า หลังจากนั้ นน าท่านสู่  ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเท่ียวท่ี มีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้ แต่ถูกสร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงประกอบไปดว้ย ศาลาวา่การ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านคา้อ่ืนๆ ส่ิงก่อสร้างท่ี
เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน         
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอ 
เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอ โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตล ์           
เมโซเวียนโกธิก  จากนั้นน าท่านเขา้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Castle) ท่ีถูกสร้างข้ึนตามสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิกคร้ังท่ีประเทศโปแลนดย์า้ยเมืองหลวงจากกรากฟุมาท่ีวอร์ซอในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวงัตกแต่งได้
อยา่งหรูหรา อลงัการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัหลวงแห่งใดในโลก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE ****หรือเทียบเท่า (พกัคืนที่ 2) 

 



 

 

 
 

วนัที่เก้า วอร์ซอ 
 

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

10.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอ (WAW) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
13.00 น. ออกเดินทางจากวอร์ซอกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AY1144 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
15.40 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
17.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY141 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 

ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
 

**เฉพาะคณะเดนิทางวนัที่ 17-26 ต.ค. 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย อิสระให้ ท่ านช้อป ป้ิงตามอัธยาศัย ท่ี  DESIGNER OUTLET WARSZAWA กว่า 100 ร้านค้า อาทิ เช่น 

ADIDAS, ARMANI, ECCO, FURLA, GUESS, GEOX, LEVI, MICHAEL KORS, NEW BALANCE, 
NIKE, PUMA, SAMSONITE (OUTLET ปิดให้บริการในวันอาทิตย์ บริษัทจะสลับโปรแกรมท่องเท่ียวใน
เมืองวอร์ซอตามความเหมาะสม) 

16.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอ (WAW) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
20.35 น. ออกเดินทางจากวอร์ซอกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี AY1146 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
23.15 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
 



 

 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพมหานคร  
 

07.15 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

**เฉพาะคณะเดนิทางวนัที่ 17-26 ต.ค. 
00.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินฟินน์แอร์ เท่ียวบินท่ี AY143 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 

ระหวา่งเท่ียวบินสู่กรุงเทพฯ (ใชเ้วลาบินประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 
15.45 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

 



 

 

 แกรนด์โปแลนด์ 10 วนั 
(บินเข้ากดัญสก์ – บินออกวอร์ซอ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

26 ก.ย. – 5 ต.ค. / 10-19 ต.ค./ 17-26 ต.ค.* 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ก.ย./ต.ค. 63 
ราคาผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 
เดก็อาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 
ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  

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

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2563) ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ การเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได้ 
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวโปแลนด ์(ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน AY (กระเป๋าเดินทาง น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
▪ ค่าทิปพนกังานขบัรถ / ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์  



 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้โปแลนด ์ซ่ึงลูกคา้ตอ้งไปยืน่วีซ่าดว้ยตนเอง (ช าระ ณ ศูนยย์ืน่วีซ่า ประมาณ 3,xxx บาท) 
▪ ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ังจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดนิทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง  

(สงกรานต์ และ ปีใหม่ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง) 
กรณียกเลกิ  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหนา้ก่อนการเดินทางหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน,  
วีซ่าและค่าด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงใหแ้ก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ  
(หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 



 

 



 

 

หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ และจะคืนมดัจ าใหท่้านเตม็จ านวน ยกเวน้ค่าใชจ่้ายดา้นวีซ่าท่ีจะหกัจากค่ามดัจ าทวัร์หากท่านไดย้ืน่วีซ่าแลว้ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง หากมีการยกเลิกทวัร์ซ่ึงไม่ใช่ความผิดหรืออยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษทัฯ เช่น การประกาศปิดประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศของหน่วยงานราชการประเทศนั้นๆ 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

กรณีเดนิทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

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

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

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 



 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ     

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

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

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้ าหนักเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน  7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่สายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนัก
ส่วนเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้  รวมถึงกรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว 
(ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชย
ในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  



 

 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศโปแลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพ่ือขอยืน่วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

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

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

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

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เดก็ เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เดก็ เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

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

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  



 

 

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

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

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อ

การรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วีซ่า) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดยีวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไป
เป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุด
บญัชี 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

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

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 



 

 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำ เท ี่ยว เลขที่ 11/5171  
 

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

แกรนด์โปแลนด์ 10 วนั 
(บินเข้ากดัญสก์– บินออกวอร์ซอ ไม่ย้อนเส้นทางไปมา) 

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีา) 
ราคาทัวร์ 69,900 บาท :      26 ก.ย. – 5 ต.ค.   10-19 ต.ค.   17-26 ต.ค.*   
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบ)ุ 

สถานทูตท่ีท่านเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ถงึ  ______________________________  จาก _____________________________________  

เบอรโ์ทร _________________________________ Email address_____________________________ 

*** กรุณาสง่ใบจองทวัรม์าที่เบอร ์02 261-2484  หรอื 02 261-2481 *** 


