อัพเดทล่ าสุ ด 9 พ.ย. 60
TOUR CODE: AZAYOS04

8 วัน 6 คืน เยอรมัน โปแลนด์

คราคูฟ (พักค้ าง 2 คืน) – เหมืองเกลือวิลซิ ก้ า – พระราชวังวาเวล – ค่ ายกักกัน – วรอตสวัฟ
เดรสเด้ น – เบอร์ ลนิ – ชเวริน – ปราสาทชเวริน – ลือเบค – ฮัมบูร์ก

มีนาคม – มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้ น... 65,900 บาท
(รวมค่ าวีซ่า)
ราคา 65,900 บาท: 18-25 มี.ค. 61
ราคา 68,900 บาท 10 – 17 มิ.ย.61

วันแรก

กรุงเทพ – วอร์ ซอว์

06.00 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) แถว S 15-19 (Row S 15-19) ประตู
ทางเข้าที่ 8 อาคารผูโ้ ดยสาร ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ดว้ ยเที่ยวบิน AY142 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่ โมง)
ด้วยเครื่ องบินแอร์ บสั A350 ทางสายการบินฯ มีบริ การ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบินสู่
เฮลซิงกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อต่อเครื่ องไปยัง กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์
ออกเดินทางสู่ กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน AY1163 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว์ (WAW) กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ และนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร

09.00 น.

15.00 น.
17.55 น.
18.55 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL CENTRUM KRAKOW **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)
วันทีส่ อง

เหมืองเกลือ – พระราชวังวาเวล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมเหมืองเกลือวีลิซกา (Wieliczka Salt Mine) เป็ นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
ประวัติการทาเหมืองยาวนานมากกว่า 1,000 ปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 20 งานเหมืองแร่ ถูก
ยกเลิกในปี 1996 เนื่องจากราคาเกลือต่าและน้ าท่วมเหมือง ภายในเหมืองมีอุโมงค์ขนาดโหญ่มาก ประกอบไป
ด้วย 9 ชั้นลึกลงจากพื้นดินถึง 372 เมตร มีทางเดินและทะเลสาบใต้ดินรวมกว่า 300 กิโลเมตร มีเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ทาเหมืองแร่ แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร่ จากสมัยกลางจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ท่านจะ
ได้ชมความงามของ Chapel of Saint Kinga ที่มีขนาดความสู ง 10 เมตร ยาว 54 เมตร และกว้าง 15 เมตร วิหาร
ที่ตกแต่งผนังด้วยภาพประติมากรรมที่แกะสลักด้วยเกลือ ตามตานานจากพระคัมภัร์ รวมไปถึงพื้นและโคม
ระย้า ต่างก็ทามาจากเกลือเช่นกัน นอกจากนี้ยงั ได้รับยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.
1978

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมพระราชวังวาเวล (Wawel Castle) พระราชวังหลวงสไตล์เรเนซองก์ที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก
ถูกใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยโ์ ปแลนด์นบั ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ดังนั้นพระตาหนักด้านในจึงยังคงมีการเก็บ
รักษาสิ่ งล้ าค่าเอาไว้ในคนรุ่ นหลังได้รู้จกั และชื่นชม นัน่ ก็คือ ผ้าปั กทาเปสตรี้ จานวนถึง 142 ผืน จากประเทศ
เบลเยีย่ ม และสาหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนจะมีโอกาสได้ชมท้องพระคลังหลวง ห้องอาวุธยุทธปกรณ์ในสมัย
โบราณ นาท่านเข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารอันงดงาม ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในพระราชวัง
หลวง อดี ตเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิ เษกของกษัตริ ยท์ ุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็ นที่ ฝังศพของ
กษัตริ ย ์ ขุนนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสี ยง ในบริ เวณมหาวิหารประกอบด้วยโบสถ์ 18 หลัง
ที่มีความงดงามแตกต่างกันไป นาท่านเดินทางสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Market Square) จตุรัสอันเป็ นดังหัวใจของ

เมืองคราคูฟที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในสมัยยุคกลาง นอกจากนี้ตามถนนต่างๆ ยังเต็มไปด้วย
ร้ า นค้า และอาคารที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ โ ดยมี จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ห้ า งซู เ คี ย นนี ส (Sukiennice) อัน เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์แมรี่ (Church of St. Mary) โบสถ์ที่สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ 14 อันโดนเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ กที่สูงถึง 81 เมตร อีกทั้งภายในโบสถ์ยงั ตกแต่งได้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแท่นบูชายาว 13 เมตรที่มีลวดลายแกะสลักเป็ นตานานที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิล
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL CENTRUM KRAKOW **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ าม

ค่ ายกักกันเอาชวิตช์ – วรอตสวัฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาชวิตช์ (Auschwitz Concentration Camp) ค่ายกักกันที่ได้ชื่อว่าเป็ นค่ายมรณะที่
ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของกองทัพนาซี ที่ทาการระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใช้เพื่อกักขังเชลยศึก
ในช่วงสงครามเพื่อ กักขัง ทารุ ณ ใช้แรงงาน และสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ ยม ภายในค่ายกักกันนี้ มีอาคารอยูถ่ ึง
20 อาคาร นอกจากนี้ ท่านจะได้เห็ นภาพถ่ายและของใช้ต่างๆของเชลยชาวยิวที่โดนกักขังอยู่ในค่ายแห่ งนี้
ปัจจุบนั ค่ายแห่งนี้เป็ นสถานที่ที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1979 เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจแก่คนรุ่ นหลังถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียด
ชังของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นอีกครั้ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 230 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมือง
แห่งความหลากหลาย และเปี่ ยมล้นไปด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ อันเป็ นดังสะพานเชื่อมระหว่างคนใน
แต่ละรุ่ น แต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังถูกใช้เป็ นจุดนัดพบอีกด้วย เนื่ องจากอยู่ไม่ไกลจากชายดาน
ประเทศสาธารณรัฐเชก และกรุ งเบอร์ ลินของประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ เมืองวรอตสวัฟ ยังถูกยกให้เป็ น
1 ใน 8 เมื องแห่ งสี สันที่ นักท่องเที่ ยวต้องมาเยือนอี กด้วย นาท่านถ่ายรู ปคู่กับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมืองวรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรระดับโลก
และชนะรางวัลโนเบลมาแล้วถึง 10 คนด้วยกันในช่วงปี 100 ปี ฝ่ านมา จากนั้นนาท่านชมความงามของเมืองว
รอตสวัฟ ที่ ถูกเรี ยกว่าเมื องแห่ งสี สันที่ ตอ้ งมาเยือนเมื องนึ งของโลกไม่ว่าจะเป็ นจตุรัสเมื อง หรื อ Market
Square หนึ่งในจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ท่านยังเพลิดเพลินไปกับการเห็นรู ปปั้นคนแคระและก็อบลิ
นที่อยูต่ ามทางเดินของเมือง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NOVOTEL CENTRUM WROCLAW *** หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

เดรสเด้ น – เบอร์ ลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเด้น (Dresden) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมือง
เก่าแก่ที่ต้ งั อยู่บนแม่น้ าเอลเบ้ (Elbe River) และเมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี ที่มีความสวยงามของ
อาคารและบ้านเรื อนเป็ นอย่างมาก ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเมืองแห่ งนี้ ได้รับความเสี ยหายจากการ
ทิ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร ก่อนที่จะมีการบูรณะและซ่ อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ จนเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่สาคัญเมื่องหนึ่ งของประเทศเยอรมันในปั จจุบนั นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหารแห่ งเดรสเด้น
(Dresden Frauenkirche) มหาวิหารของศาสนาคริ สต์ โปรเตสแตนต์ นิกายลูเทอแรน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่
11 ก่อนที่จะได้รับการบูรณะภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามสไตล์บารอกอันสวยงาม นอกจากนี้ยงั เป็ น
1 ในมหาวิหารที่มีโดมใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนาท่านชมความงามของ The Furstenzug (Procession
of Princes) กาแพงที่มีความยาวประมาณ 101 เมตร และสู ง 10.46 เมตร ประดับด้วยกระเบื้องซึ่ งบรรยายถึง
ขบวนเสด็จของกษัตริ ยแ์ ห่ งแซกโซนี่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จนองค์สุดท้ายในศตวรรษที่ 20 ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
กาแพงที่ประดับด้วยกระเบื้องที่ยาวที่สุดในโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเบอร์ ลิน (Berlin) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เมืองหลวงของประเทศเยอรมัน และเป็ นศูนย์กลางที่มีอิทธิ พลทัส่ ุ ดของยุโรป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สื่ อสารมวลชน และวิทยาการ นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ และมี
ภูมิทศั น์นครอันสวยงาม จึงทาให้เมืองแห่งนี้มกั นิยมถูกใช้เป็ นฉากสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ และมีชื่อเสี ยง
ด้านการท่องเที่ยว นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั กาแพงเบอร์ ลิน (Berlin Wall) สัญลักษณ์แห่ งสงครามเย็นของชาว
เยอรมันซึ่ งตั้งตระหง่านตั้งแต่ ค.ศ. 1961-1989 นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชยั บรันเดนเบิร์ก (Brandenburg
Gate)
สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าฟรี ดริ ช วิลเฮล์มที่ 2 ตามแบบสถาปั ตยกรมมนี โอคลาสสิ ค เพื่อเป็ น
ตัวแทนสันติภาพ และเป็ นสัญลักษณ์ของราชวงศ์บรันเดนเบิร์ก – ปรัสเซี ย บนยอดของประตูน้ นั ตกแต่งด้วย
รู ปหล่อทองสัมฤทธิ์ โดยมีเทพีแห่ งชัยชนะยืนผงาดอยู่บนรถศึกเทียมม้า 4 ตัว นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั มหาวิหาร
แห่ งเบอร์ ลิน (Berlin Cathedral) มหาวิหารนิ กายโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่สี่สุดในเบอร์ ลิน โดยถูกสร้ างขึ้น
ระหว่างปี 1894-1905 ในรู ปแบบอิตาเลียน เรเนซองก์ มหาวิหารแห่ งนี้ เป็ นที่ทาพิธีการเจิมน้ ามนต์ เข้าพิธี
อภิเษกสมรส และใช้เป็ นสถานที่ฝังศพของสมาชิ กในราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น นาท่านเดินทางสู่ ถนนคูร์ฟูร์
สเตนดัมม์ (Kurfurstendamm) ถนนชอปปิ้ งที่เรี ยงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมมากมายทั้งสองฟากถนน และ
มีหา้ งสรรพสิ นค้า KaDeWe ที่เคยได้ชื่อว่าเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั HOLIDAY INN BERLIN CENTRE ALEXANDERPLATZ **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

ชเวริน - ปราสาทชเวริน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งชเวริ น (Schwerin) (ระยะทาง 213 ก.ม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชั่ว โมง)
เมืองท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบที่งดงามมาก เป็ นเมืองหลวงของรัฐเมคเคลนบูร์ก-ฟอร์พอมเมิร์น
(Mecklenburg-Vorpommern) รัฐที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนือของประเทศเยอรมนี และยังเป็ นรัฐที่ได้รับการขนานาม
ว่าเป็ น "ดิ น แดนหนึ่ งพัน ทะเลสาบ"โดยมี ทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดคือ ชเวริ นเนอร์ ซี หรื อ ทะเลสาบชเวริ น
(Schweriner See) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดมีพ้นื ที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าชมปราสาทชเวริ น (Schwerin Schloss) หรื อปราสาทร้อยยอด ปราสาทสไตล์โกธิก และเรเนซองก์
ที่ต้ งั อยูใ่ กล้บนเกาะกลางทะเลสาบชเวริ นตัวปราสาทปั จจุบนั ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1845 -1857 และถูกใช้
เป็ นที่พกั อาศัยของดุ๊ก หรื อแกรนด์ดุ๊กที่ปกครองรัฐเมคเคลนบูร์ก-ฟอร์ พอมเมิร์น จึงทาให้ปราสาทแห่ งนี้ มี
ความงดงาม ตกแต่งได้ภายในได้อย่างสวยงาม และสวนติดทะเลสาบจึงทาให้บรรยากาศของปราสาทแห่ งนี้ มี
ความโรแมนติกเป็ นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจึ งให้สมญานามว่า “ปราสาทนอยชวานสไตน์แห่ งภาคเหนื อ”
ปั จจุบนั ปราสาทแห่ งนี้ถูกใช้เป็ นศาลาว่าการเมือง นาท่านแวะถ่ายรู ปวิหารชเวริ น (Schwerin Cathedral) วิหาร
เก่าแก่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามครู เสด ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1260- 1416 ในสไตล์บริ ค
โกธิ ค (Brick Gothic style) และมีหอคอยอันโดดเด่นสู งถึง117.5 เมตร ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.
1889 - 1893 ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งวิหารที่มีผจู ้ าริ กแสวงบุญมาเยือนเป็ นจานวนมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH SCHWERIN **** หรื อเทียบเท่ า

ค่า

วันทีห่ ก

ลืมเบค – ฮัมบูร์ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองลือเบค (Lubeck) (ระยะทางประมาณ 73 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เมืองท่าที่ต้ งั อยู่ใน รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์ของเยอรมนี อยู่บนริ มฝั่งแม่น้ าทราเวอ เป็ นเมืองท่าอันเก่าแก่แห่ งนี้
ยังคงมากไปด้วยกลิ่นอายของเมืองยุคกลาง อาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ลว้ นถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปั ตยกรรม
โกธิ ค อิ ฐ
จึ ง เป็ นเหตุ ที่ ช่ ว ยให้ เ มื อ งได้รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกโดยองค์ก ารยูเ นสโกใน
ปี ค.ศ. 1987 นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั โฮลส์เท่น เกท (Holsten Gate) หรื อที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั ในนาม Holstentor
ประตูทิศตะวันตกของเมืองลือเบค ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1464 ตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบบริ ก โกธิ ค
(Brick Gothic) ปั จจุบนั เป็ นหนึ่ งในสองประตูของเมืองลือเบค ที่ยงั คงอยู่ นอกจากนี้ ประตูเมืองแห่ งนี้ ยงั เป็ น
แลนด์มาร์ ก ของเมื อง ที่ นัก ท่ องเที่ ย วมัก จะแวะเวีย นมาถ่ ายรู ป มุ มต่ างๆ ของประตู น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่กับ
ศาลาว่าการเมือง (Luberker Rathaus) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1230 เป็ นแบบบ้านสามหน้าจัว่ อันเป็ นเอกลักษณ์ของ
ศาลาว่าการที่นี่ อีกทั้งยังเคยถูกใช้ประชุม Hanseatic หรื อสมาคมพ่อค้าของทะเลเหนื อ และทะเลบอลติก นา
ท่านถ่ายรู ปคู่กบั โบสถ์เซนต์แมรี่ (Marienkirche) โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นมามากกว่า 700 ปี ในสไตล์บริ ก โกธิ ค

และเป็ นต้นแบบของมหาวิหารและโบสถ์มากมายทางแถบประเทศสแกนดิเนเวีย โบสถ์แห่ งนี้ ยงั มีหอคอยที่มี
ความสู งมากกว่า 120 เมตร และได้ชื่อว่าเป็ นโบสถ์แบบอิฐที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

นานาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทางประมาณ 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเยอรมัน และเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 2 ของยุโรป ตั้งอยู่ตรง
จุดตัดของแม่น้ า Elbe, Alster และBille จึงทาให้เมืองแห่ งนี้ มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจมานานหลาย
ศตวรรษ นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Maichaelis Church) โบสถ์นิกายโปรแตสแตนต์ที่มีชื่อเสี ยงมาก
แห่ งนึ งของประเทศเยอรมัน ซึ่ งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1647 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยทรงบารอกที่มีความสู ง
ประมาณ 132 เมตร และยังเป็ นหนึ่งในสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเส้นขอบฟ้าเมืองฮัมบูร์ก นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั
ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) ศาลาว่าการที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเขตเมืองเก่าของเมืองฮัมบูร์ก ถูกสร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1886 ด้วยสถาปั ตยกรรมนี โอเรเนซองก์ ปั จจุบนั ยังถูกใช้เป็ นสถานที่ราชการ และเปรี ยบเสมือน
แลนด์มาร์กของฮัมบูร์ก จากนั้นนาท่านสู่ ถนนมอคเค่นเบิร์ก (Mönckebergstrasse) ถนนที่มีร้านค้ามากมายอาทิ
Mango, Zara และH&M เป็ นต้น อิสระให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Leonardo Hotel Humburg City Nord **** หรื อเทียบเท่ า

ค่า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ฮัมบูร์ก – เฮลซิงกิ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อฮัมบูร์ก (Hamburg Port) ท่าเรื อขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของยุโรป และย่านเศรษฐกิจสาคัญ
และมักถูกเรี ยกกันว่า “ประตูสุ่โลก (Gateway to the World)” อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

09.00 น.
12.40 น.
15.35 น.
17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองฮัมบูร์ก (HAM) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสิ นค้า
ต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY1163 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ AY141 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ

8 วัน 6 คืน เยอรมัน โปแลนด์
อัตราค่ าบริการ (บาท)

18-25 มี.ค. 61

10-17 มิ.ย. 61

ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่ เสริม
เตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ

65,900
62,900
59,900

68,900
65,900
62,900

โปรดสอบถาม
9,000

โปรดสอบถาม
11,000

ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-WAW//WAW-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-WAW//WAW-BKK)
หามีวีซ่าเชงเก้นแล้วจะได้รับส่ วนลดท่านละ

75,000

75,000

39,900

43,900

2,500

2,500

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 8 พ.ย. 2560)
ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานา้ มันทีป่ รับขึน้ ลง แต่ จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบิน ประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่ านั้น
หากคณะเดินทาไม่ ถึง 20 ท่ าน ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าทัวร์ เพิม่ ท่ านละ 3,000 บาท
โปรแกรมท่ องเที่ยวประเทศเยอรมัน – โปแลนด์ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินออสเตรี ยนแอร์ (OS) (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
กรมธรรม์น้ นั คลอบคลุมถึงสุ ขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจาตัว (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้ อประกันเพื่อเพิ่มความคุม้ ครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณี สูญหายหรื อเกิดความ
ล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุ ณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ ายขายได้จดั ส่ งให้
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชัว่ โมง/วัน), ค่าเข้าชม
สถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
เจ้าหน้าที่ (ผูน้ าเที่ยวไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศโปแลนด์
อัตรานีไ้ ม่ รวมถึง
ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 12 ยูโร)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
น้ าดื่มบนรถ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ

1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจา งวดที่ 1: สารองที่นงั่ จ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยัน
กรุ๊ ปเดินทาง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งชาระค่าบริ การส่ วนที่เหลือ งวดที่ 2: ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฎิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิการเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งการ
ยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง
จะต้องส่ งแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่นไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริ การ 100% ของค่าบริ การที่ชาระมาแล้ว (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่า
ล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้อขาดแบบมีเงื่นไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริ ษทั
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกการปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ทางเรายินดีที่จะ
ให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คา นาหน้า ชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา หรื อกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่เป็ นฝ่ ายส่ งข้อมูลมาผิดพลาดเอง
ให้กบั ทางบริ ษทั เรา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริ ษทั จะคานึงถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของบริ ษทั เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย หรื อ
ความเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ด
ห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 8 กก.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
กรณี ที่ท่านมีขอ้ จากัดในการทานอาหารบางชนิด กรุ ณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ ง
และรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงิน
คื น ในกรณี ที่ ท่ า นปฎิ เ สธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้ บ ริ การที่ ท างทั ว ร์ จ ั ด ให้ ยกเว้น ท่ า นได้ ท าการตกลง
หรื อแจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ ยกเว้นกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนี
เข้าเมือง
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
หากคณะเดินทางของท่านมีบุคคลดังต่อไปนี้ร่วมเดินทาง ทางคณะญาติจะต้องดูแลและช่วยเหลือด้วยตนเอง
1. บุคคลที่บ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
2. ผูส้ ู งอายุที่มีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรื อ เครื่ องมือต่างๆในการพยุงตัว
3. เด็กที่มี่อายุไม่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
(เนื่องจากหัวหน้าทัวร์ อาจจะดูแลบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ไม่ทวั่ ถึง)
ตั๋วเครื่ องบิน
การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดิ นทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
หมายเหตุ: หากท่านเดินทางจากต่างจังหวัดและมีการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเพื่อ
ได้รับเอกสารยืนยันว่ากรุ๊ ปทัวร์น้ นั สามารถออกเดินทางได้ ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
การสะสมไมล์
หากท่านเป็ นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบิน
ออสเตรี ยนแอร์ได้ อาทิเช่น รอยัล ออคิดพลัส และไมล์สแอนด์สไมล์ เป็ นต้น ส่ วน Miles and More สามารถสะสมไมล์ได้
100%
โรงแรมและห้ อง

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3ท่าน/ 3เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดี ยวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถึงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสาย
การบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนัก
ส่ วนที่เกิน
กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
สถานที่เข้ าชม
โปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นปิ ดทาการ
หรื อปิ ดโดยมิ ไ ด้แ จ้งล่ ว งหน้า ทางบริ ษ ทั ฯจะคื น เงิ น ค่าเข้าชมตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารของสถานที่ น้ ัน หรื อสลับ

โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าว แต่เหตุมีการล่าช้า หรื อเหตุหนึ่ งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผล
ทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่มีการคืนเงินให้แก่ท่านเนื่องจากได้ชาระค่าเข้าชมไป
แล้ว
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย (Lost)
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบิน
จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง
ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business)
ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า
คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้น
ท่านต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจา ทางบริษัทถือว่ าท่ านได้
ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเชงเก้ น ประเทศโปแลนด์

(ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าประมาณ 10 - 15 วันทาการ)
1. หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุใช้ งานเกิน 6 เดือนขึน้ ไป
2. รู ปถ่ ายขนาด 45 มม x 35 มม ความยาวของใบหน้ าเล็กสุ ด 32 มม. และใหญ่ ที่สุด 36 มม จานวน 2 ใบ พื้นฉากหลัง
สี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่ นสายตา และจ้ อต้ องมีความคมชัด และถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
ตัวอย่ างรูปทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่า

3. สาเนาทะเบียนบ้ าน/ สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาใบมรณะบัตร

4. สาเนาการเปลีย่ นชื่ อ – นามสกุล (ถ้ ามี)
5. หลักฐานการทางาน
หากท่ า นเป็ นเจ้ า ของกิจ การ – สาเนาจดทะเบี ยนบริ ษั ท ที่มีร ายชื่ อ ของท่ า นในคณะกรรมการบริ ษั ท
(หนังสื อต้ องออกไม่ เกิน 3 เดือน ก่อนวันไปยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า – สาเนาจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีชื่อท่ านเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า
หากท่ านเป็ นพนั กงานบริ ษัท – ต้ องให้ ทางนายจ้ างหรื อบริ ษัทออกจดหมายรั บรองการทางาน ที่ระบุ
ตาแหน่ ง ระยะเวลาการจ้ างงาน และเงินเดือน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ (จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน
ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นข้ าราชการ – ต้ องขอหนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานของท่ าน พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(จะต้ องออกหนังสื ออไม่ เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า)
หากท่ านเป็ นเจ้ าของกิจการที่ไม่ การจดทะเบียน – จะต้ องทาหนังสื อรับรองตัวเอง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
พร้ อมทั้งเตรี ยมเอกสารประกอบ อาทิเช่ น สาเนาการเช่ าพื้นที่ เป็ นต้ น (บางกรณีกรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่
แผนกวีซ่า เพื่อขอคาปรีกษาก่อนการยื่นวีซ่า)

กรณีเด็กทีม่ ีอายุไม่ ถึง 20 ปี บริบูรณ์ จะต้ องเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
1. สาเนาสู ติบัตร
2. ขอหนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ าขณะนั้นกาลังศีกษาอยู่ช้ันใด
3. ขอหนังสื อยินยอมจากเขต (กรณีที่ไม่ ได้ เดินทางทั้งครอบครัว)
หากเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่ บิดามารดา จะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอ
เท่ านั้น และให้ ระบุว่าเดินทางกับใคร และมีความสั มพันธ์ อย่ างไรกับครอบครัว
หากเดินทางกับบิดา มารดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่ามารดายินยอมให้ เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
หากเดินทางกับมารดา บิดาจะต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกจากทางเขตหรื ออาเภอเท่ านั้น และ
ระบุว่าบิดายินยอมให้ เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

6. หลักฐานการเงิน ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับจดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร เป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate) โดยระบุว่า To whom it may concern (ซึ่งไม่ ระบุสถานทูต)
พร้ อมชื่ อเจ้ าของบัญชี ที่ออกจากธนาคารและใช้ ฉบับจริงในการยื่นเท่ านั้น ซึ่งต้ องทาก่ อนการยื่นวีซ่าอย่ าง
น้ อย 15 วัน
สาเนาบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

ที่มีการปรั บสมุดก่ อนหน้ าวันนัดยื่ นวีซ่าอย่ างน้ อย 15 วัน สมมุติว่าท่ านมีคิวยื่ นวีซ่า 15 ธันวาคม ท่ าน
จะต้ องมียอดการปรับสมุดครั้งล่าสุ ด ในวันที่ 1 ธันวาคมเป็ นครั้งสุ ดท้ าย
กรณีบัญชีฝากประจา
สาเนาบัญชี ฝากประจา จะต้ องมีวันครบกาหนดภายหลังจากวันเดินทางกับบริ ษัท แต่ ท่านต้ องแนบบัญชี
ออมทรัพย์ มาด้ วย
การรับรองการเงิน
จดหมายรับรองการเงิน (Bank Certificate)ตามรายละเอียดด้ านบน ต้ องระบุชื่อเจ้ าเของบัญชี และต้ องระบุชื่อผู้ถูก
รับรองในจดหมายด้ วย
หากเป็ นครอบครั วเดียวกัน ท่ านจะต้ องแนบเอกสารที่แสดงความสั มพันธ์ ของเจ้ าของบัญชี และตัวท่ าน
อาทิ สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาสู ติบัตร เป็ นต้ น
หากเป็ นนายจ้ างรั บรองการเงินให้ ลูกจ้ าง กรุ ณาให้ ธนาคารจดหมายรั บรองโดยระบุชื่อนายจ้ าง และชื่ อ
ลูกจ้ างทีน่ ายจ้ างรับรองค่ าใช้ จ่ายให้
หมายเหตุ:
ยอดเงินจะต้ องมีไม่ ต่ากว่ า 100,000 บาท ต่ อการยื่นวีซ่า 1 ท่ าน สาหรับบัญชีออมทรัพย์ ต้องมีการเดินบัญชี
อย่ างสม่าเสมอ
หากบัญชี ของท่ านมีการเดินบัญชี ไม่ ต่อเนื่ องจะต้ องใช้ สาเนาการเดินบัญชี หรื อ Statement ที่ออกโดย
ธนาคารทุกกรณี
สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี
7. ทางบริ ษั ท ขอความร่ วมมื อ ทุ ก ท่ า นไปสั ม ภาษณ์ และสแกนนิ้ ว ตามวั น และเวลานั ด หมาย ซึ่ ง ทางบริ ษั ท จะ
ส่ งเจ้ าหน้ าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตามขั้นตอนของการยื่นวีซ่า
8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางกับบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่ อทาการยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ ละประเทศ จะมีการบันทึกในนามบริษัทเพื่อเป็ นการเก็บสถิติ
9. ทางสถานทูตไม่ มีนโยบายในการคืนค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้ กบั ผู้สมัครทุกกรณี

