อัพเดทล่ าสุ ด 5 ต.ค. 60

8 วัน 5 คืน แกรนด์ โปแลนด์

TOUR CODE: AZAY003

วอร์ ซอว์ – ล๊อด (วูซ) – คราคูฟ (พักค้ าง 2 คืน)
ค่ ายกักกันเอาชวิตซ์ – เหมืองเกลือวีลซิ กา – เชสโตโชว่ า
วรอตสวัฟ – พอซนาน –โทรุน – วอร์ ซอว์ – พระราชวังลาเซียนสกี้

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้ น...59,900 บาท
(รวมค่ าวีซ่า)
ราคา 59,900 บาท: 18-25 ก.พ. 61, 18-25 มี.ค. 61, 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
ราคา 65,900 บาท: 8 – 15 เม.ย. 61
วันแรก

กรุงเทพ – วอร์ ซอว์

06.30 น.
23.55 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 AY144 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.10 ชัว่ โมง)
ด้วยเครื่ องบินแอร์ บสั A350 ทางสายการบินฯ มีบริ การ อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบินสู่
เฮลซิงกิ

วันทีส่ อง

วอร์ ซอว์ – ล๊อด (วูซ) – คราคูฟ

06.05 น.
08.30 น.
09.15 น.

เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ เพื่อต่อเครื่ องไปยัง กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์
ออกเดินทางสู่ กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน AY1141 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินวอร์ซอว์ (WAW) กรุ งวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ และนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
นาท่านทางสู่ เมืองล๊อด (Lodz) หรื อ วูช ในภาษาโปแลนด์ (ระยะทาง 139 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศโปแลนด์ และเป็ นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสิ่ งทอ การศึกษา
และการถ่ายภาพยนตร์ของประเทศโปแลนด์ นาท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ณ Piotrkowska Street ถนนที่ได้ข้ ึน
ชื่อว่า 1 ในถนนที่มีร้านค้ามากที่สุดแห่งนึงของโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 240 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชัว่ โมง) เมืองแห่ ง
วัฒนธรรมที่ข้ ึนชื่ อว่าเก่ าแก่ ที่สุดของโปแลนด์ และเป็ นอดี ตเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ต้ งั แต่ปีค.ศ.
1038-1596 จึงทาให้คราคูฟถูกยอมรับให้เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีอารยธรรมรุ่ งเรื องมากที่สุดอันจะเห็น
ได้จากอาคารบ้านเรื อนที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ โรมาเนสก์, โกธิก, บารอก, ร็ อคโคโค
, นีโอคลาสสิ ค และอาร์ตนูโว และเป็ นเมืองแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1978

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Krakow City west **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ าม

ค่ ายกักกันเอาชวิตช์ – เหมืองเกลือ

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 ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

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
ปั จจุบนั ค่ายแห่ งนี้เป็ นสถานที่ที่มีผเู ้ ข้าชมมากที่สุดของโปแลนด์ และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกด้าน
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1979 เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจแก่คนรุ่ นหลังถึงความโหดร้ายของสงครามและความเกลียด
ชังของมนุษย์เพื่อไม่ให้เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นอีกครั้ง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Krakow City west **** หรื อเทียบเท่ า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ี่

เชสโตโชว่ า – จัสน่ าโกร่ า - วรอตสวัฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 143 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมืองศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของยุโรป และศริ สต์ศาสนิ กชนกว่า 4-5 ล้านคน จะมาเยือน
เมื อ งแห่ ง นี้ ด้ว ยความเลื่ อ มใสความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของรู ป พระแม่ ม ารี หรื อ แบล็ค มาดอนน่ า น าท่ า นเข้า ชม
อารามจัสน่า กอรา (Jasna Gora Monastery) เพื่อเข้าไปสักการะและขอพรจากรู ปพระแม่มารี ซึ่งเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสี ที่ใช้ในการวาดภาพนี้ มีอายุมากว่า 600 ปี จึงทาให้รูปพระแม่มารี เป็ นสี ดา
และรอยบากบริ เวณพระพักตร์ เกิดจากพวกต่อต้านศาสนาที่ตอ้ งการทาลายรู ปและอารามแห่ งนี้ แต่ทา้ ยที่สุด
อารามก็รอดพ้นจากการถูกทาลายในสงครามต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 208 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 อ งแห่ ง สี สั น ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วต้อ งมาเยื อ นอี ก ด้ว ย น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ กับ มหาวิ ท ยาลัย วรอตสวัฟ
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสี ยงประจาเมืองวรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรระดับโลก

และชนะรางวัลโนเบลมาแล้วถึง 10 คนด้วยกันในช่วงปี 100 ปี ฝ่ านมา จากนั้นนาท่านชมความงามของเมืองว
รอตสวัฟ ที่ถูกเรี ยกว่าเมืองแห่ งสี สันที่ตอ้ งมาเยือนเมืองนึงของโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hotel Campanile Wroclaw Old Town **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า

พอซนาน – โทรุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 174 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) หนึ่งใน
เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ที่ต้ งั อยู่ริมฝั่งแม่น้ าวอร์ ตา (Warta River) และเป็ นศูนย์กลางสาคัญ
ทางด้านการค้า อุตสาหกรรม การศึกษา นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีสีสันสวยงาม และได้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นเมืองแห่ ง
วรรณกรรมอีกด้วย นาท่านเข้าชมมหาวิหารแห่ งพอซนาน (Poznan Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ ที่
ผสมผสานด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ ก และบารอก ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 996 นอกจากนี้ ภายในยัง
ตกแต่งได้อย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่าที่ดี
ที่สุดแห่ งหนึ่ งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองพอซนาน ไม่ว่าจะเป็ น
กลุ่มอาคารหลากสี สันสมัยศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และศาลาว่าการ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ศาลาว่า
การเมืองพอซนาน (Poznan City Hall) ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบสถาปั ตยกรรมโกธิ ค และถูกใช้
งานจนถึงปี ค.ศ. 1939 จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเก็บภาพความประทับใจ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุ น (Torun) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองยุคกลาง
และเก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ที่มีความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยัง
ได้การยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็ นเมืองมรดกโลก ในปี 1997 นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ศาลา
กลางเก่า (Old Town Hall) อาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแห่ งนี้
ถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ภายในมี
การจัดแสดงแกลลอรี่ ที่เกี่ยวกับศิลปะโกธิคและนิ ทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเมืองโทรุ น นาท่านชมความงามของ
โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary's church) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นหนึ่งในอาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีความโดดเด่น
ทางด้านศิลปะและสถาปั ตยกรรมมากแห่ งหนึ่ งของโปแลนด์ และยังถือว่าเป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่มีห้องโถงสู ง
ที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว เมืองเก่าโทรุ นยังถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของ
โปแลนด์ ในปี 2007 และ เนชัน่ แนลจีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิ คของ
เมืองโทรุ น เป็ นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Mercure Torun Centrum **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก
เช้า

วอร์ ซอว์ – พระราชวังลาเซียนสกี้ – เมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 258 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) เมืองหลวง
และเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยกรุ งวอร์ซอ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าวิสทูลา (Vistula River) ตั้งอยูห่ ่ างจาก
ชายฝั่งทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร และ 300 กิโลเมตร (190 ไมล์) จากเทือกเขาคาร์ เพเธี ยน
(Carpathian mountains) ปั จจุบนั กรุ งวอร์ ซอได้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เหล็กกล้า, รถยนต์, เครื่ องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์กลางด้าน
การศึกษาที่สาคัญมากที่สุดของประเทศ นอกจากนี้แล้ว กรุ งวอร์ซอยังเป็ นที่รู้จกั ของนานาชาติจากสนธิสัญญา
วอร์ ซอ ซึ่ งตั้งชื่อตามกรุ งวอร์ ซอนัน่ เอง นาท่านชม สวนลาเซี ยนกี้ (Lazienski Royal Park) สวนสาธารณะที่
ใหญ่ที่สุดในกรุ งวอร์ซอว์ ที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยเ์ ฟดเดอริ ก โชแปงค์
(Chopin Memorial Monument) นักเปี ยโนผูม้ ีชื่อเสี ยงระดับโลก และปราสาทเบลเวแดร์ ที่ซ่ ึงในสมัยยังเป็ น
เด็กโชแปงใช้แสดงคอนเสิ ร์ตตามคาเชิญของแกรนด์ ดยุคคอน แสตนตี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังลาเซียนสกี้
(Lazienski Palace) หรื อที่รู้จกั กันในนามพระราชวังกลางน้ า (Palace on the Isle) พระราชวังฤดูร้อนสไตล์บา
รอกที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1674 โดยท่านเคาน์ Stanislaw Herakliusz เพื่อใช้เป็ นโรงอาบน้ า และถูกต่อเติมเพื่อ
ใช้เป็ นพระราชวังฤดูร้อนในปี ค.ศ. 1766 โดยกษัตริ ย ์ Stanislaw II Augustus ภายในตกแต่งได้อย่างหรู หรา และ
ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กบั พระราชวังแวร์ ซายส์แห่ งฝรั่งเศส นอกจากนี้ พระราชวังแห่ งนี้
ยังเคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุ ง
วอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1897

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเป็ น
แหล่งสถาปัตยกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พระราชวังหลวง โบสถ์ และตลาด ที่ได้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 13 และถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่ถูกบรู ณะขึ้นมาจนเสร็ จสมบูรณ์ นาท่านชมมหาวิหาร
เซนต์จอห์น (St John’s Cathedral) มหาวิหารสไตล์เมโซเวียน-โกธิ ก ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14
จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปคู่กบั พระราชวังหลวง (Royal Palace) ปราสาทที่ต้ งั อยู่ใน คาสเซิ ล สแควร์ (Castle
Square) จตุรัสที่ใช้เป็ นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวและชาวเมือง เพื่อใช้ในการประกอบกิ จกรรมเพื่อความ
บันเทิง และชุมนุ ม พระราชวังแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1598 ในแบบสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็ นที่พานักขอ
งกษัตริ แห่ งโปแลนด์ นาท่านเดินทางสู่ หา้ ง Zalote Tarasy ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้ากว่า
200 ร้านค้า รวมไปถึงแฟชัน่ แบรนด์มากมาย อาทิ Zara, Mango และ H&M จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเพื่อเลือก
ซื้อของตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Radisson Blu Sobieski Warsaw **** หรื อเทียบเท่ า

วันทีเ่ จ็ด

วอร์ ซอว์ – เฮลซิงกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั อนุเสาวรี ยว์ ีรบุรุษแห่ ง Ghetto (Ghetto Heroes Monument) สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงการต่อสู ้
ของชาวยิวในวอร์ ซอว์กบั กองกาลังนาซี ได้อย่างกล้าหาญ และโศกนาฏกรรมที่ชาวเยอรมันได้ทากับชาวยิว
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้อนุเสาวรี ยแ์ ห่ งนี้ยงั มีเหล่าผูน้ าของโลกมาเยือนอาทิ นายบารัค โอบามา
ในปี ค.ศ. 2011 สมัยยังดารงตาแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริ กา

10.00 น.
13.05 น.
15.45 น.
17.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองวอร์ ซอว์ (WAW) มีเวลาให้ท่านได้ทาคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้ อ
สิ นค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY1144 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเฮลซิงกิ แวะเปลี่ยนเครื่ องเพื่อกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ AY143 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9.45 ชัว่ โมง)

วันทีแ่ ปด

กรุงเทพฯ

07.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ

8 วัน 5 คืน แกรนด์ โปแลนด์
ราคา 59,900 บาท: 18-25 ก.พ. 61, 18-25 มี.ค. 61, 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
ราคา 65,900 บาท: 8 – 15 เม.ย. 61
อัตราค่ าบริการ (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่ านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

18 – 25 ก.พ., 18 -25 มี.ค.,
26 พ.ค. – 2 มิ.ย.
59,900

8-15 เม.ย.
65,900

ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
ราคาเด็กอายุไม่ เกิน 2 ปี 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวท่ านละ
ราคาทีน่ ั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
(BKK-WAW//WAW-BKK)
ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-WAW//WAW-BKK)
หากท่านมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว จะได้รับส่ วนลดท่านละ

56,900
53,900
โปรดสอบถาม
6,000
75,000

62,900
59,900
โปรดสอบถาม
7,500
75,000

39,900

40,900

2,500

2,500

หมายเหตุ: (คิด ณ วันที่ 2 ต.ค. 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 องเที่ยวประเทศโปแลนด์ (ตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิ นน์แอร์ (AY) (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
ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศโปแลนด์
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)
น้ าดื่มบนรถ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าเดินทางและสัมภาระประจาโรงแรม (เพื่อป้องกันการสู ญหาย ควรดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง)
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 15 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 นสมาชิกสะสมไมล์ของกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ (One World) ท่านสามารถสะสมไมล์กบั สายการบินฟิ นแอร์ได้
อาทิเช่น คาเท่ยแ์ ปซิฟิค ไอซ์แลนด์แอร์ บริ ติช แอร์เวย์ เป็ นต้น ส่ วนฟิ นแอร์พลัส (Finn Air Plus) 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 ดผนึกถึงโดยระบุ 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 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ พื้นฉากหลังสี ขาว ห้ ามมีเงา ห้ ามสวมแว่ นสายตา และจ้ อต้ องมีความคมชั ด และ
ถ่ 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 ซึ่งออกจากทางเขตหรื 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 20 วัน
สาเนาบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
ที่มีการปรั บสมุดก่ อนหน้ าวันนัดยื่ นวีซ่าอย่ างน้ อย 20 วัน สมมุติว่าท่ านมีคิวยื่ นวีซ่า 27 ธันวาคม ท่ าน
จะต้ องมียอดการปรับสมุดครั้งล่าสุ ด ในวันที่ 8 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

