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Code: IE04-POL-POLAND-108AY-APR-MAY-71-76-O0205 

10 วัน 8 คนื แกรนด ์โปแลนด ์

(บนิเขา้กดงัส ์– บนิออกวอรซ์อว ์ไมย่อ้นเสน้ทางไปมา) 

 

เร ิม่ตน้ที ่…. 71,900 บาท  

(รวมทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้ / ไมร่วมคา่วซีา่) 

กดงัส ์– มลับอรก์– โทรนุ – พอซนนั - วรอตสวฟั – คราคฟู – เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า   

คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์– เซสซอว ์- ลบับลนิ – วอรซ์อว ์– พระราชวงัลาเซยีนกี ้- พระราชวงัหลวง 

ราคาทวัร ์76,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  

ราคาทวัร ์71,900 บาท : 1-10 พ.ค. 
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ชว่งวนัหยดุสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวนัหยดุเทศกาลอสีเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่และ

รา้นชอ้ปป้ิงอาจปิดท าการ 

วนัแรก กรงุเทพมหานคร  

 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมคัคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ S (แถว S 15-19) ประตทูางเขา้ที ่8 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.20 ชัว่โมง)  

 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฮลซงิก ิ (HEL) แวะเปลีย่นเครือ่ง เทีย่วบนิ AY1173 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีและรับประทานอาหารภายในสนามบนิ  

18.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) สูส่นามบนิกดังส ์(GDN) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชม.)  

19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงกดังส ์(GDN) ประเทศโปแลนด ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่MERCURE GDANSK HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 คนื) 

วนัทีส่อง เฮลซงิก ิ-  กดงัส ์– มลับอรก์  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมัลบอรก์ (Malbork) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เพือ่เขา้ชม ปราสาทมัลบอรก์ (Malbork Castle) ปราสาทยคุกลางสไตลโ์กธคิ ทีส่รา้งขึน้จากอฐิ

เชน่เดยีวกนักบัโบสถเ์ซนตแ์มรีแ่หง่เมอืงกดังส ์นับเป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยอฐิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก

หากนับจากอาณาเขตพืน้ทีต่ัวปราสาท ก่อสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวนิแห่ง

จักรวรรดโิรมันอันศักดิส์ทิธิ ์เพือ่จุดประสงคเ์ป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสยีหายอยา่ง

หนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนด์จะมคี าสั่งบูรณะใหก้ลับมามสีภาพดีดังเดมิ 

ปราสาทมลับอรก์เป็นหนึง่ในอนุสรณ์สถานแหง่ชาตขิองประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึง่ในมรดกโลกยคุกลาง

ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์รยเูนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.1997  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงกดังส ์(Gdansk) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึง่ในเมอืงท่าทีส่ าคัญของประเทศ 

ตั ้งอยู่ร ิมอ่าวกดังส์ ซ ึ่งอยู่ต ิดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มี

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยคุกลางและสมัยใหม ่เนื่องจากมกีารบรูณะเมอืงหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 

บนรากฐานของสิง่กอ่สรา้งเดมิทีย่ังคงเหลอือยู ่น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตแ์มร่ี ่(St.Mary Church) โบสถ์
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โรมนัคาธอลคิสไตลบ์รกิโกธคิ ซึง่พืน้ฐานการกอ่สรา้งขึน้จากอฐิแดงเมือ่ชว่งปี ค.ศ.1379 ซึง่ตัวโบสถเ์องมี

ความจุถงึ 190,000 ควิบคิเมตร และเป็นหนึง่ในสามโบสถอ์ฐิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ขนาดเทยีบเท่าโบสถ ์

Frauenkirche แหง่นครมวินคิ และขนาดใหญ่เป็นรองเพยีง มหาวหิารซานเปโตรนโิอ แห่งเมอืงโบโบญญ่า 

(285,000 ควิบคิเมตร)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่MERCURE GDANSK HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 

วนัทีส่าม โทรนุ – พอซนนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

อดตีเมอืงยุทธศาสตรส์ าคัญของอาณาจักรปรัสเซยียุคขยายอาณาเขตในชว่งกลวงศตวรรษที ่13 จนถงึ

ศตวรรษที ่15 เพราะตัง้อยูบ่นทีร่าบลุ่มแมน่ ้าวสิลา (Vistula River) ซึง่เป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่และยาวทีส่ดุ ใน

โปแลนด ์ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหเ้มอืงนี้มกีารผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาต ิและ

สถาปัตยกรรมในยุคกลาง น าท่านแวะชม ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ย่านทีม่คีวามสวยงามทีผ่สมผสาน 

ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บา้นเรอืนสมยัยคุกลางและทัศนียภาพทีส่วยงามของแมน่ ้าวสิลา จนไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ร UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางดา้นประวัตศิาสตรใ์นปีค.ศ. 1997 และถูกยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สถานที่ท่องเทีย่วทีส่วยงามที่สุดของประเทศโปแลนดจ์ากนิตยสาร NATIONAL 

GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชมและถา่ยรปูกบัศาลาวา่การเมอืงสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 และเทีย่วชมยา่น Old Town Market 1 

ใน 30 สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามทีส่ดุในโลกนติยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปีเดยีวกัน 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 

ซึง่ถอืไดว้า่เป็นหนึง่ในโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยงัเป็นโบสถท์ีส่ าคัญ ของเมอืงโทรุน 

เพราะเชือ่กนัวา่ระฆงัทีน่ีนั่น้ดังกงัวานเสมอืนดั่งเสยีงระฆังจากเทพเจา้มานับตัง้แต่ศตวรรษที ่16 เลยทเีดยีว 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปคู่กับ บา้นของนโิคลัส โคเปอรน์คิัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร ์

ชือ่กอ้งโลก ผูส้รา้งโมเดลจักรวาลซึง่ใหช้นรุ่นหลังไดเ้รยีนรูจ้นถงึปัจจุบัน ไดน้ าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืง

พอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 161 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นหนึง่ในเมอืงที่

เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มคีวามเจรญิรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ที่ส าคัญของทวปียุโรป

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่15-17 แต่เสือ่มโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอรเ์ทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และ

ไดต้กเป็นของปรัสเซยีในปี ค.ศ. 1793 เป็นส่วนหนึง่ของรัฐแกรนดด์ัชชอีอฟวอรซ์อในชว่ง ค.ศ. 1807-

1815 จากนัน้เปลีย่นเป็นของปรัสเซยีและกลับมาเป็นของโปแลนดอ์กีครัง้ในปี ค.ศ. 1918 ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิ

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
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ฝ่ังแมน่ ้าวอรต์า เมอืงพอซนันถอืวา่เป็นศนูยก์ลางส าคัญทางดา้นการคา้ อตุสาหกรรม การศกึษา และไดช้ือ่

ว่าเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมอืงหลวงอย่างวอรซ์อว ์

นอกจากนีย้งัถกูใชเ้ป็นหนึง่ในเมอืงทีใ่ชจั้ดการแขง่ขนัฟตุบอลยโูร 2012 ดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมพกัที ่ NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN**** หรอื

เทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ พอซนนั – วรอตสวฟั – คราคฟู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงพอซนัน โดยเริม่จาก จัตรัุสใจกลางเมอืงเกา่ (Old Town Square) จตุรัสเมอืงเกา่ที่

ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป เป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่สถานทีส่ าคัญๆทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงพอซนัน ไมว่่า

จะเป็นกลุ่มอาคารหลากสสีันจากศตวรรษที ่16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด  ซึง่อยูใ่น

บรเิวณศูนยก์ลางของเมอืงเกา่ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมาจนถงึปี 1939 

ปัจจบุนักลายเป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรป์ระจ าเมอืงทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนอยา่งไมข่าดสาย น าท่านแวะ

ถา่ยรปูกบั แกรนดเ์ธยีเตอร ์(GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าทีไ่ดรั้บการออกแบบสไตลน์ีโอคลาสสคิ

โดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชือ่ MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้านครัง้แรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูปกับ 

ปราสาทอมิพเีรยีล (IMPERIAL CASTLE) อกีหนึง่ปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงพอซนัน โดยปราสาทถูก

สรา้งขึน้ในปี 1905 ในสไตลน์โีอโรมาเนสก ์ปัจจบุนัปราสาทถกูใชเ้ป็นหอ้งฉายภาพยนตร ์ หอศลิป์ ไดเ้วลา

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 

ชัว่โมง) วรอตสวัฟ เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า Colorful city เป็นเมอืงทีม่อีาคารหลากสสีัน โดดเด่นสวยงาม เป็น

เมอืงเรยีกไดว้่ามชีวีติชวีาแห่งหนึง่ของโปแลนด ์และไดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงทีม่สีสีันมาก

ทีส่ดุในโลก (8 Colorful cities in the world) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวทิยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวทิยาลัยเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีง

ประจ าเมอืง วรอตสวัฟ ซึง่เคยผลติบคุคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ ึง่ชนะรางวัลโนเบลถงึ  10 คนดว้ยกันในชว่ง 

100 ปีทีผ่่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศกึษาระดับมหาวทิยาลัยกว่า 40,000 คน ในสมัยศตวรรษที ่18 

มหาวทิยาลัยแหง่นีเ้คยถกูใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดัง, ทีค่มุขงัเชลยสงครามปรัสเซยีจากนัน้น าทา่นถา่ยรปู

กับอาคารหลากสสีันในจัตุรัสเมอืงเกา่, ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมอืง อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปและเดนิ

เลน่ตามอัธยาศัย น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของโปแลนดเ์มือ่ 1,000 ปีกอ่นและเป็นเมอืงหลวง

ของโปแลนดน์านถงึ 600 ปี กอ่นยา้ยไปทีก่รงุวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บ
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การขึน้ทะเบยีนจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของ

ประเทศโปแลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  

**** หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 คนื) 

วนัทีห่า้ คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์– เหมอืงเกลอื 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชมความมหัศจรรยแ์ละความยิง่ใหญข่อง เหมอืงเกลอื (Wieliczka Royal Salt mine) ซึง่องคก์าร

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้หมอืงเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตัง้แต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุดด าเนินการท า

เหมอืงไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศโปแลนด ์โดยเหมอืง

แหง่นีถ้กูคน้พบในศตวรรษที ่13 น าทา่นพสิจูนค์วามอศัจรรยข์องเหมอืงเกลอืใตด้นิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกและมี

เกลอืโดยธรรมชาตมิานานกวา่ 20 ลา้นปี เหมอืงเกลอืแหง่นีม้กีารขดุลกึลงไปถงึ 327 เมตร แบง่ออกเป็นชัน้

ใตด้นิต่างๆ ถงึ 9 ชัน้ ท่านจะทึง่กับอกีหนึง่ความอัศจรรยภ์ายในเหมอืงเกลอืทีม่ ีหอ้งโถงต่างๆ และ โบสถ์

เซนตก์งิกา้ (Chappel of St. Kinga) ซึง่เป็นหอ้งโถงขนาดใหญ ่มกีารประดับตกแตง่ดว้ยแชนเดอเลยีรท์ีท่ า

จากเกลือสองขา้งสลักรูปนูนต ่าบนหนิแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศลิปินดัง ลโีอนาโด ดาวนิช ีน าท่าน

เดนิทางลกึลงไปทีช่ัน้ 3 ในใจกลางของเหมอืงทีม่ทีะเลสาบอยูภ่ายในเหมอืงแหง่นี้ นอกจากนีภ้ายในเหมอืง

ยงัมแีกลอรีแ่ละหอ้งซึง่สรา้งและแกะสลักจากเกลอืทัง้หมด เมือ่ชมความงามของเหมอืงเกลอืใตพ้ภิพจนทั่ว

แลว้ น าทา่นกลับขึน้ดา้นบนดว้ยลฟิทโ์ดยสาร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ภายในเหมอืงเกลอื  

(***หากหอ้งอาหารภายในเหมอืงเกลอืไมส่ามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะจัดรา้นอาหารทอ้งถิน่ใหแ้ทน) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ค่ายกักกันเอาสชว์ติช ์(Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) คา่ยกกักนัและคา่ยมรณะทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาคา่ยกกักนัของนาซ ีทีก่ลุม่นาซเียอรมนัใช ้

เป็นทีท่ าการในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนดท์ี่

องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนไว ้พพิธิภัณฑค์่ายกักกันแห่งนี้สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณ

โหดรา้ยของสงคราม ซึง่เริม่จากเยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความตอ้งการหาค่าย

กักกันเชลยศกึต่างๆ จนมาพบสถานทีท่ีรั่ฐบาลโปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมอืง จงึได ้

ดัดแปลงตามแบบของนาซแีละเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ภายในพพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัจัดแสดงสิง่ของ

เครือ่งใชข้องจรงิของชาวยวิทีน่าซไีดย้ดึไว,้ หอ้งอาบน ้า, หอ้งทีน่าซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิ

สงัหารหมูช่าวยวิ คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์เป็นทีรู่จั้กกนัดวีา่เป็น “โรงงานสังหารมนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกของ
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นาซ”ี หลังจากทีม่กีารประกาศความเป็นอสิรภาพใหก้ับค่ายแห่งนี้ มเีหยือ่ทีร่อดชวีติจากความโหดรา้ยของ

นาซเีพยีง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินับลา้นทีถ่กูสงัเวยชวีติทีน่ี ่(***เนือ่งจากคา่ยกกักนัมกีารเปลีย่นระบบ

การจองเขา้ชมรูปแบบใหมต่ัง้แต่ตน้ปี 2020 ซึง่หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมในวันดังกล่าวได ้บรษัิทจะหาที่

เทีย่วอืน่ทดแทน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  

**** หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 

วนัทีห่ก คราคฟู – เซสซอว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมเมอืงคราคูฟ ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมทีม่อีารยธรรมรุ่งเรอืงมากทีส่ดุเมอืงหนึง่เห็นไดจ้าก

อาคารบา้นเรอืนทีส่วยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมัยทัง้ โรมาเนสก์, โกธคิ, เรอเนอซองส,์ บาโรค 

และ ร็อคโคโค เริม่จาก ตลาดนัดรเีน็ค โกลนี ่(Market Square) ซึง่เป็นจตรัุสกลางเมอืงอนัเป็นดั่งหัวใจของ

การเทีย่วชมเมอืง โดยจัตรัุสแหง่นีเ้พยีบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมอืงในยคุกลางมากทีส่ดุ ตามถนน

หนทางจะเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ทัง้รา้นกาแฟ, ผับ, รา้นอาหารต่างๆ และอาคารทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์หา้งสรรพสนิคา้เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป ซเูคยีนนสี (Sukiennice) ทีซ่ ึง่สามารถหาซือ้ทุกอยา่งได ้

ดังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตแ์มร ี(St. Mary Church) โบสถช์ือ่ดังของคราคูฟ สรา้ง

ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14 โดดเด่นดว้ยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ภายในโบสถม์แีท่นบูชาสูง 13 

เมตร ถอืเป็นแทน่บชูาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก รังสรรคข์ึน้โดยศลิปินชาวนูเรมเบริก์ ลวดลายแกะสลักเป็นต านาน

ในพระคัมภรีไ์บเบลิ              จากนัน้น าทา่นเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรม

ศลิปะแบบเรเนซองสท์ีง่ดงามแห่งหนึง่ของยุโรปซึง่ในอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวง ทีป่ระทับของกษัตรยิ์

โปแลนด์มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมอืงหลวงยา้ยไปอยู่ที่วอร์ซอว์ น าท่านเขา้ชมมหาวหิารวา

เวล (Wawel Cathedral) มหาวหิารทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกของกษัตรยิท์ุก

พระองค ์  อกีทัง้ยงัเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์ขนุนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวรีบรุษุทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซสซอว์ (Rzeszow) (ระยะทาง 161 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 

ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเสน้ทางส าคัญในการเดนิทัพเพือ่ขยาย

อาณาจักรของตนในยคุกลาง อาทเิชน่ อาณาจักรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นตน้ ปัจจุบันเมอืงแห่งนี้ถอืว่าเป็น

ศูนยก์ลางทางดา้นการศกึษาของประเทศโปแลนด ์น าท่านเดนิเทีย่วชมย่านจตุรัสเมอืงเก่า (Old Town 

Square) ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืนแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคและเรเนซองก ์จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ

ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 แบบสถาปัตยกรรมโกธคิและเรเนซองกปั์จจุบัน

ศาลาว่าการแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานที่มีชือ่เสียงอย่างมากของชาวเมืองเซสซอว์และ

นักทอ่งเทีย่ว   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมพกัที ่ HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL **** หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ด ลบับลนิ - วอรซ์อว ์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลับบลนิ (Lublin) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง)            

เมอืงทีก่อ่ตัง้สมยัศตวรรษที ่6 และมขีนาดใหญท่ีส่ดุทางตะวันออกของประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยังเป็นเมอืง

ทีม่กีารผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไดอ้ยา่งลงตัวจนท าใหไ้ดรั้บเลอืกเป็น 1 ในตัวเลอืก

ใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวัฒนธรรมของยโุรปในปี 2016 น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ (Lublin Old Town) เพือ่ชม

ความคลาสสคิและงดงามของอาคารบา้นเรอืนในยา่นจัตุรัสเมอืงเกา่ทีส่รา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง น าท่าน

แวะถา่ยรปูกบั Krakow Gate สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 เพือ่เป็นประตูเขา้เมอืง แต่ปัจจุบันนี้ก าแพงเมอืงนัน้

ไดถ้กูท าลายลงไปแลว้ เหลอืเพยีงแตป่ระตูทีย่ังคงตัง้ตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของยา่นเมอืงเกา่ จากนัน้น า

ทุกท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทลับบลนิ (Lublin Castle) สรา้งดว้ยหนิในศตวรรษที ่12 โดย High Duke 

Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธคิและตกแต่งใหส้วยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรเน

ซองก ์นับไดว้า่เป็นหนึง่ในปราสาทยคุกลางทีส่มบรูณ์และสวยงามทีส่ดุแหง่นงึของประเทศโปแลนด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่อีายกุวา่ 700 ปี กรุงวอรซ์อวเ์รยีกไดว้่าเป็นเมอืงใหมแ่ห่งหนา้ประวัตศิาสตรช์าตโิปแลนด์

และประวัตศิาสตร์โลก เนื่องจากเป็นเมอืงที่มคีวามเกีย่วขอ้งกับ ฮติเลอร์, การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ ในสมัย

สงครามโลกครัง้ที ่2 และ เป็นเมอืงทีถู่กท าลายมากทีส่ดุ เรยีกไดว้่ากว่า 96% ของเมอืงหลวงแห่งนี้ โดน

กองก าลังทหารนาซเีผาท าลายลา้งจนแทบไมเ่หลอืความเป็นเมอืงหลวง แตห่ลังสงครามเสร็จสิน้ชาวโปลชิ

ไดช้่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสรา้งเมอืงขึน้มาใหม่ดว้ยความมุ่งมั่นและตัง้ใจบวกกับความเสียสละของ
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ประชาชนท าใหว้อรซ์อวใ์นวันนีก้ลับมาเป็นเมอืงเกา่ในประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามดังเดมิ จากนัน้ใหอ้สิระแกท่กุ

ท่านในการเลอืกซือ้สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ ZALOTE TARASY ซึง่เป็น1 ในหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับรา้นคา้กว่า 200 รา้นคา้ รวมถงึแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทเิช่น Zara, 

Topshop, Mango, H&M เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE****หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 

คนื) 

วนัทีแ่ปด วอรซ์อว ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังลาเซยีนสกี ้(Lazienki palace) อกีหนึง่พระราชวังซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่ามคีวาม

งามเทยีบเคยีงไดก้ับพระราชวังแวรซ์ายสแ์ห่งฝร่ังเศส พระราชวังนี้เป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิแ์ละ

เป็นพระราชวังทางประวัตศิาสตร ์พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 และยังเคยเป็นทีป่ระทับ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ่5) ของประเทศไทย เมือ่ครัง้เสด็จประพาส

วอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1897  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเทีย่วชม ย่านเมอืงเกา่วอรซ์อว ์(Warsaw Old Town) ยา่นประวัตศิาสตรท์ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของเมอืง            

ซึง่องค์การยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้มอืงเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980 

ครอบคลุมถงึศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องวอรซ์อว ์(Historic Centre of Warsaw) อันประกอบดว้ย 

โบสถพ์ระราชวัง ตลาดและอาคารบา้นเรอืนโดยรอบ น าท่านเดนิชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่

ส าคัญภายในเขตเมอืงเกา่ หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นตลาดเกา่ (Old Town Market Place) ยา่นทอ่งเทีย่วที่

มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมคีวามเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเกา่วอรซ์อว ์โดยอาคารสว่นใหญ่ลว้นแลว้ 

แตถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ (City Hall) รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และ

รา้นคา้อืน่ๆ สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมจากยคุกลาง อาทเิชน่ ก าแพงเมอืงเกา่ (city walls) ซึง่ยังคง

หลงเหลอือยูจ่นถงึปัจจบุนั น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัวหิารเซนตจ์อหน์ (St. John's Cathedral) วหิารคาทอลกิที่

ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่าวอรซ์อว์ เป็นหนึง่ในโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวหิารถูกสรา้งขึน้ใน

ศตวรรษที ่14 ในศลิปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธคิ  จากนัน้น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ทีถู่ก

สรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมแบบโกธคิครัง้ทีป่ระเทศโปแลนดย์า้ยเมอืงหลวงจากคราคูฟมาทีว่อรซ์อวใ์นปี

ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งไดอ้ยา่งหรูหรา อลังการและสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังหลวงแห่งใดใน

โลก 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE ****หรอืเทยีบเทา่ (พกั

คนืที ่2) 

วนัทีเ่กา้ วอรซ์อว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่น แวะถา่ยรูปกับ พระราชวังวลิานอฟ (Wilanow palace) หนึง่ในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอรซ์อว์ ที่

ถูกบันทกึเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญทีสุ่ดของประเทศโปแลนด์ แรกเริม่ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นที่ประทับของ

กษัตรยิจ์อหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด ์(King John III Sobieski) ในชว่งปลายศตวรรษที ่17 ดว้ยสไตล์

แบบบาโรก จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง ผลัดเปลี่ยนมือความเป็นกรรมสทิธิใ์นช่วง

ระยะเวลา 250 ปี จนกระทั่งถูกบรูณะอกีครัง้หลังถูกท าลายลงจากยุคสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดเป็น

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตติัง้แต ่ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 

 

10.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิวอรซ์อว ์(WAW) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

13.00 น. ออกเดนิทางจากวอรซ์อวก์ลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่AY1144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

15.40 น. เดนิทางถงึกรงุเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเครือ่ง  

17.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบนิฟินน์แอร ์เทีย่วบนิที ่AY141 สายการบนิฯ มบีรกิารอาหาร 

ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รงุเทพฯ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 

วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร  

07.15 น เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 

10 วัน แกรนด ์โปแลนด ์

(บนิเขา้กดังส ์– บนิออกวอรซ์อว ์ไมย่อ้นเสน้ทางไปมา) 

ราคาทวัร ์76,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.  

ราคาทวัร ์71,900 บาท : 1-10 พ.ค. 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. พ.ค. 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 76,900 71,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 11,000 11,000 
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เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 74,900 69,900 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หักคา่ตั๋วคนื 20,000 20,000 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

75,000-

120,000 

75,000-

120,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่23 ม.ค.2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วโปแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ AY (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

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

 คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าเดนิทางดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงนิ งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 36,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่75 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-74 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 

วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

*ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่เกดิ

ความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (หากจ านวนลกูคา้ในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ราคาทวัร ์เพิม่ทา่น

ละ 4,000 บาท) 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดังนัน้ท่านจงึไมค่วร

โหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชย

คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์

(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วันท าการ) 

สถานฑตูไมอ่นุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดังนัน้ถา้ทา่นรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรณุาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่ขอ

ยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในชว่งทีท่า่นจะเดนิทางมาดว้ย 

(การเตรยีมเอกสาร กรณุาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายใุชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รปูถา่ยสหีนา้ตรง จ านวน 2 รปู มรีายละเอยีดดังนี ้ 

- พืน้หลังสขีาว 

- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

- ถา่ยจากดา้นหนา้โดยไมส่วมใสส่ ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

- ภาพถา่ยปัจจบุนั (ไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

- ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ย 

- ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง

ชดัเจน  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

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

6. ส าเนาทะเบยีนหยา่ (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หยา่และหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สตูบิตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์: (หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้ม พอ่และแม)่ ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้ 

- เด็ก เดนิทางกบับคุคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเทา่นัน้ และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบชุือ่) มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และ

ใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน) 

- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถา่ยส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบนัศกึษา นัน้วา่ก าลังศกึษาอยู ่ระบชุัน้ปีทีศ่กึษา  

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรณุาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบญัช ีเลม่เดยีวกนั) 

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร 

ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 15 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไมต่ ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การ

รับรอง 1 ทา่น และยอดแสดงในบญัชตีอ้งไมก่า้วขา้มเดอืน (ปรับสมดุและส าเนา 15 วันกอ่นยืน่วซีา่) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

หมายเหต ุ : หากสมดุบญัชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไมต่อ่เนือ่ง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไมม่)ี ทา่นตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถา่ยส าเนาสมดุบญัช ี

- บญัชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดังนี ้

- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบญัชใีหค้รบถว้น มอีายไุมเ่กนิ 20 วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมดุบญัชฝีากประจ า มยีอดเงนิไมต่ า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดังนี้ 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบชุือ่เจา้ของบญัช ีรับรองคา่ใชจ้า่ยใหใ้คร (ตอ้งระบชุือ่

ผูถ้กูรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรณุาแนบสตูบิตัร, ทะเบยีนบา้น, ทะเบยีนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็นคน

ในครอบครัวเดยีวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบวุา่เป็นผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดังขอ้ 11.1 และ 11.2  

  (สถานฑตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวันในทกุกรณี ไมต่อ้งแนบมา) 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
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และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


