บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

10 ว ัน 8 คืน แกรนด์ โปแลนด์

้ ทางไปมา)
(บินเข้ากด ังส ์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ยอ
้ นเสน

เริม
่ ต้นที่ …. 72,900 บาท

่ )
(รวมทิปห ัวหน้าท ัวร์และคนข ับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวีซา
์ า
กด ังส ์ – ม ัลบอร์ก– โทรุน – พอซน ัน - วรอตสว ัฟ – คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลลิกซก
ี นกี้ –
ค่ายก ักก ันเอาสชว์ ต
ิ ช ์ – เซสซอว์ - ล ับบลิน – วอร์ซอว์ – พระราชว ังลาเซย
พระราชว ังหลวง

ราคาท ัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.
ราคาท ัวร์ 72,900 บาท : 1-10 พ.ค.

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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้ ปปิ้ ง
ช่วงว ันหยุดสงกรานต์ปี 2563 ตรงก ับว ันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ของฝั่งยุโรป สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วบางแห่งและร้านชอ
อาจปิ ดทาการ

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
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้ ทางการเดินทางตามโปรแกรม
แผนทีเ่ สน

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
ว ันแรก กรุงเทพมหานคร
06.00 น.
08.55 น.
15.15 น.
18.30 น.
19.30 น.

คณะพบเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละมัคคุเทศก์ได ้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน S (แถว S 15-19) ประตูทางเข ้าที่ 8
อาคารผู ้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟิ นน์ แอร์ (AY) ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ
่ รุงเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดยเทีย
ออกเดินทางสูก
่ วบิน AY142 (ใช ้เวลาบินประมาณ 10.20 ชัว่ โมง)
สายการบินฯ มีบริการ อาหารระหว่างเทีย
่ วบินสูเ่ ฮลซิงกิ
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) แวะเปลีย
่ นเครื่อง เที่ย วบิน AY1173 อิส ระให ้ท่ านได ้ช ้อปปิ้ งสินค ้า
ปลอดภาษี ภายในสนามบิน
่ นามบินกดังส์ (GDN) บริการอาหารระหว่างเทีย
ออกเดินทางจากสนามบินเฮลซิงกิ (HEL) สูส
่ วบิน
(ใช ้เวลาบินประมาณ 2 ชม.)
เดิน ทางถึง สนามบิน เมือ งกดั งส์ (GDN) ประเทศโปแลนด์ น าท่ า นผ่ า นพิธีก ารตรวจคนเข ้าเมือ งและ
ศุลกากร
นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL หรือเทียบเท่า (พ ัก 2 คืน)

ว ันทีส
่ อง

เฮลซิงกิ - กด ังส ์ – ม ัลบอร์ก (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งมั ล บอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กิโ ลเมตร ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) เพื่อเข ้าชม ปราสาทมัลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ที่สร ้างขึน
้ จากอิฐ
เช่นเดียวกันกับโบสถ์เซนต์แมรีแ
่ ห่งเมืองกดังส์ นับเป็ นปราสาททีส
่ ร ้างขึน
้ ด ้วยอิฐทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก
หากนั บจากอาณาเขตพื้นที่ตัวปราสาท ก่อ สร ้างขึน
้ ในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบั ญ ชาของกลุ่ม อัศวิน แห่ ง
ิ ธิ์ เพือ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิส
์ ท
่ จุดประสงค์เป็ นป้ อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกทาลายเสียหายอย่าง
หนั ก ในช่ว งสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ก่อ นที่ ท างการโปแลนด์จ ะมีค าสั่ง บู รณะให ก
้ ลับ มามีส ภาพดีดัง เดิม
ปราสาทมัลบอร์กเป็ นหนึ่งในอนุ สรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึ่งในมรดกโลกยุ ค
กลางทีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโก ้เมือ
่ ปี ค.ศ.1997

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

บ่าย

น าท่ า นเดิน ทางกลับ สู่ เมือ งกดังส์ (Gdansk) (ระยะทาง 67 กิโ ลเมตร ใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 1.30
ชัว่ โมง) เมืองท่องเทีย
่ วทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ และเป็ นหนึง่ ในเมืองท่าที่สาคัญของประเทศ
ตั ง้ อยู่ ร ิม อ่ า วกดั ง ส์ ซึ่ง อยู่ ต ิด กั บ ทะเลบอลติค ท างตอนเหนื อ ของภาคพื้ น ทวีป ยุ โ รป เป็ นเมื อ งที่ ม ี
สถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เนื่องจากมีการบูรณะเมืองหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
บนรากฐานของสิง่ ก่อสร ้างเดิม ทีย
่ ังคงเหลืออยู่ นาท่านเข ้าชม โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์
โรมันคาธอลิคสไตล์บริกโกธิค ซึง่ พืน
้ ฐานการก่อสร ้างขึน
้ จากอิฐแดงเมือ
่ ช่วงปี ค.ศ.1379 ซึง่ ตัวโบสถ์เองมี
ความจุถ ึง 190,000 คิวบิค เมตร และเป็ นหนึ่งในสามโบสถ์อฐ
ิ ที่ใหญ่ ที่สุ ดในโลก ขนาดเทียบเท่ าโบสถ์
Frauenkirche แห่งนครมิวนิค และขนาดใหญ่เป็ นรองเพียง มหาวิหารซานเปโตรนิโอ แห่งเมืองโบโบญญ่า
(285,000 คิวบิคเมตร)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมที่ MERCURE GDANSK HOTEL หรือเทียบเท่า (พ ักคืนที่ 2)

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
ว ันทีส
่ าม

โทรุน – พอซน ัน (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
อดีตเมืองยุท ธศาสตร์สาคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึง
ศตวรรษที่ 15 เพราะตัง้ อยู่บนที่ราบลุ่ม แม่น้ าวิสลา (Vistula River) ซึง่ เป็ นแม่น้ าทีใ่ หญ่และยาวที่สุด ใน
โปแลนด์ ด ้วยเหตุนี้จงึ ทาให ้เมืองนี้มก
ี ารผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ และ
สถาปั ตยกรรมในยุคกลาง นาท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่ม ีความสวยงามที่ผ สมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บ ้านเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพทีส
่ วยงามของแม่น้ าวิสลา จนได ้รับ
การยกย่องจากองค์กร UNESCO ให ้เป็ นเมืองมรดกโลกทางด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ในปี ค.ศ. 1997 และถูกยก
ย่ อ งให เ้ ป็ น 1 ใน 7 สถานที่ ท่ อ งเที่ย วที่ ส วยงามที่ สุด ของประเทศโปแล นด์จ ากนิต ยสาร NATIONAL
GEOGRAPHIC POLSKA ในปี ค.ศ. 2007

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

บ่าย

นาท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร ้างขึน
้ ในศตวรรษที่ 12 และเทีย
่ วชมย่าน Old Town Market 1
ใน 30 สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงามที่ สุ ด ในโลกนิ ต ยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี
เดีย วกั น น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ กั บ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร ้างขึ้น ใน
ศตวรรษที่ 13 ซึง่ ถือได ้ว่าเป็ นหนึง่ ในโบสถ์ทเี่ ก่าแก่ที่สด
ุ ของประเทศโปแลนด์ อีกทัง้ ยังเป็ นโบสถ์ทส
ี่ าคัญ
่ กันว่าระฆังทีน
ของเมืองโทรุน เพราะเชือ
่ ี่นัน
้ ดังกังวานเสมือนดัง่ เสียงระฆังจากเทพเจ ้ามานับตัง้ แต่ศตวรรษ
ที่ 16 เลยที เดีย ว จากนั ้น น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่ กั บ บ า้ นของนิ โ คลั ส โคเปอร์นิคั ส (Nicolaus Copernicus’
่ ก ้องโลก ผู ้สร ้างโมเดลจักรวาลซึง่ ให ้ชนรุ่นหลังได ้เรียนรู ้จนถึงปั จ จุบัน ได ้นา
house) นั กดาราศาสตร์ ชือ
ท่ า นออกเดิน ทางสู่ เมือ งพอซนั น (Poznan) (ระยะทาง 161 กิโ ลเมตรใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30
ชั่ว โมง) เป็ นหนึ่ง ในเมืองที่เก่า แก่ที่สุด ของโปแลนด์ มีความเจริญ รุ่ง เรือ งสูงสุด ในฐานะเป็ นศูน ย์กลาง
่ มโทรมลงเนื่องจากสงครามเกรตนอร์
การค ้าทีส
่ าคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 แต่เสือ
เทิรน
์ (ค.ศ. 1700-1721) และได ้ตกเป็ นของปรัสเซียในปี ค.ศ. 1793 เป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐแกรนด์ดช
ั ชีออฟ
วอร์ซอในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนั น
้ เปลีย
่ นเป็ นของปรัสเซียและกลับมาเป็ นของโปแลนด์อก
ี ครัง้ ในปี
ค.ศ. 1918 ตัว เมือ งตัง้ อยู่ ร ิม ฝั่ งแม่ น้ า วอร์ต า เมื อ งพอซนั น ถือ ว่า เป็ นศูน ย์ก ลางส าคัญ ทางด ้านการค ้า
่ ว่าเป็ นเมืองทีม
อุตสาหกรรม การศึกษา และได ้ชือ
่ ค
ี วามสาคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อ
จากเมือ งหลวงอย่า งวอร์ซ อว์ นอกจากนี้ ยังถู กใช ้เป็ นหนึ่งในเมือ งที่ใช ้จัดการแข่ง ขันฟุตบอลยู โร 2012
ด ้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารแบบท ้องถิน
่

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมพ ักที่ NOVOTEL CENTRUM / OR NH POZNAN /OR MERCURE POZNAN****
หรือเทียบเท่า

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
ว ันทีส
่ ี่

พอซน ัน – วรอตสว ัฟ – คราคูฟ (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน โดยเริม
่ จาก จัตรุ ัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จตุรัสเมืองเก่า
ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ แห่งหนึ่งในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานทีส
่ าคัญๆทางประวัตศ
ิ าสตร์ของเมืองพอซนัน ไม่
ว่าจะเป็ นกลุม
่ อาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด ซึง่ อยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร ้างขึน
้ ในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช ้งานมาจนถึงปี 1939
ปั จจุบันกลายเป็ นพิพธ
ิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์ประจาเมืองที่ม ีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย นาท่าน
แวะถ่ ายรูป กับ แกรนด์เธีย เตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่า ที่ไ ด ้รับ การออกแบบสไตล์นี โ อ
่ MAX LITTMANN ถูกเปิ ดใช ้งานครัง้ แรกในปี 1910 นาท่านถ่ายรูป
คลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชือ
ื่ เสียงของเมืองพอซนั น โดยปราสาท
กับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึง่ ปราสาททีม
่ ีชอ
ถูกสร ้างขึน
้ ในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปั จจุบันปราสาทถูกใช ้เป็ นห ้องฉายภาพยนตร์ หอศิลป์ ได ้
เวลาน าท่ านเดิน ทางสู่ เมือ งวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
ั โดดเด่นสวยงาม
2.45 ชัว่ โมง) วรอตสวัฟ เมืองทีเ่ รียกได ้ว่า Colorful city เป็ นเมืองที่ม ีอาคารหลากสีสน
ี ัน
เป็ นเมืองเรียกได ้ว่ามีชวี ต
ิ ชีวาแห่งหนึง่ ของโปแลนด์ และได ้รับการจัดอันดับให ้เป็ น 1 ใน 8 เมืองทีม
่ ีสส
มากทีส
่ ด
ุ ในโลก (8 Colorful cities in the world)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

ื่ เสียง
นาท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชอ
้ น าของโลกผู ้ซึง่ ชนะรางวัล โนเบลถึง 10 คนด ้วยกัน
ประจ าเมือ ง วรอตสวัฟ ซึง่ เคยผลิต บุ ค คลากรชัน
ในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา โดยปั จ จุบันรองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า 40,000 คน ในสมัยศตวรรษที่
18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช ้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง , ทีค
่ ุม ขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั น
้ นาท่าน
ั ในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจาเมือง อิสระให ้ท่านได ้ถ่ายรูป
ถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสน
และเดินเล่นตามอัธยาศัย นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช ้เวลา
เดิน ทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ในอดีต เคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปี ก่อ นและเป็ น
เมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย ้ายไปที่กรุง วอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978
คราคูฟ ก็ไ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให ้เป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรม ซึง่ ถือเป็ นมรดกโลก
แห่งแรกของประเทศโปแลนด์

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

ว ันทีห
่ า้

ค่ายก ักก ันเอาสชว์ ต
ิ ช ์ – เหมืองเกลือ (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
น าท่ า นเข ้าชมความมหั ศ จรรย์แ ละความยิ่ง ใหญ่ ข อง เหมื อ งเกลือ ( Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่ง
องค์ก ารยู เนสโกได ป
้ ระกาศให เ้ หมื อ งเกลือ แห่ ง นี้ เ ป็ นมรดกโล กมาตั ง้ แต่ ปี ค.ศ.1978 ปั จจุ บั น หยุ ด
ดาเนินการทาเหมืองไปแล ้ว และได ้กลายมาเป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วสาคัญทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของประเทศโปแลนด์
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER
หรือเทียบเท่า (พ ัก 2 คืน)

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
โดยเหมืองแห่งนี้ถูกค ้นพบในศตวรรษที่ 13 นาท่านพิสูจน์ความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือใต ้ดินทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุด
ในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล ้านปี เหมืองเกลือแห่งนี้ม ีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร
้ ใต ้ดินต่างๆ ถึง 9 ชัน
้ ท่านจะทึง่ กับอีกหนึ่งความอัศจรรย์ภ ายในเหมืองเกลือที่ม ี ห ้องโถง
แบ่งออกเป็ นชัน
ต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กงิ ก ้า (Chappel of St. Kinga) ซึง่ เป็ นห ้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด ้วย
แชนเดอเลียร์ทท
ี่ าจากเกลือสองข ้างสลักรูปนูนตา่ บนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปิ นดัง ลีโอนาโด
้ 3 ในใจกลางของเหมือ งที่ ม ี ท ะเลสาบอยู่ ภ ายในเหมือ งแห่ ง นี้
ดาวิน ชี น าท่ า นเดิน ทางลึก ลงไปที่ ชั น
นอกจากนี้ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห ้องซึง่ สร ้างและแกะสลักจากเกลือทัง้ หมด เมือ
่ ชมความงามของ
เหมืองเกลือใต ้พิภพจนทั่วแล ้ว นาท่านกลับขึน
้ ด ้านบนด ้วยลิฟท์โดยสาร
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่ ภายในเหมืองเกลือ
(หากห ้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได ้ บริษัทจะจัดร ้านอาหารท ้องถิน
่ ให ้แทน)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วต
ิ ช์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กิโลเมตรใช ้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่ โมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ทส
ี่ ุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ทีก
่ ลุ่มนาซีเยอรมัน
ใช ้เป็ นทีท
่ าการในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็ น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่
องค์การยูเนสโกได ้ขึน
้ ทะเบียนไว ้ พิพธ
ิ ภัณฑ์คา่ ยกักกันแห่งนี้สะท ้อนความน่าสยดสยองและความทารุณ
โหดร ้ายของสงคราม ซึง่ เริม
่ จากเยอรมันเข ้ายึดโปแลนด์ไ ด ้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ความต ้องการหาค่าย
กักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐ บาลโปแลนด์ใช ้เป็ นสถานที่คุม ขังนั กโทษทางการเมือง จึงได ้
ดัด แปลงตามแบบของนาซีแ ละเริม
่ ต ้นใช ้ปี ค.ศ.1940 เป็ นต ้นมา ภายในพิพ ิธภั ณ ฑ์ค่ายกัก กัน จั ดแสดง
สิง่ ของเครือ
่ งใช ้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได ้ยึดไว ้, ห ้องอาบน้ า, ห ้องที่นาซีใช ้สาหรับกาจัดเชลยโดยใช ้
แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วต
ิ ช์ เป็ นทีร่ ู ้จักกันดีวา่ เป็ น “โรงงานสังหารมนุษย์ทใี่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน
โลกของนาซี” หลังจากที่ม ีการประกาศความเป็ นอิสรภาพให ้กับ ค่ายแห่ งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวต
ิ จากความ
โหดร ้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนั บล ้านที่ถูกสังเวยชีวต
ิ ที่นี่ (***เนื่องจากค่ายกักกันมี

การเปลีย
่ นระบบการจองเข ้าชมรูปแบบใหม่ตงั ้ แต่ต ้นปี 2020 ซึง่ หากคณะไม่สามารถเข ้าชมในวันดังกล่าว
ได ้ บริษัทจะหาทีเ่ ทีย
่ วอืน
่ ทดแทน)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย

ว ันทีห
่ ก

คราคูฟ – เซสซอว์ (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมืองคราคูฟ ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มอ
ี ารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สด
ุ เมืองหนึง่ เห็นได ้จาก
อาคารบ ้านเรือนที่สวยงามด ้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทัง้ โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค
และ ร็ อคโคโค เริม
่ จาก ตลาดนั ดรีเน็ ค โกลนี่ (Market Square) ซึง่ เป็ นจตุรัสกลางเมืองอันเป็ นดั่งหัวใจ
ของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร ้อมไปด ้วยบรรยากาศของบ ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด
ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด ้วยร ้านค ้าต่างๆ ทัง้ ร ้านกาแฟ, ผับ, ร ้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สาคัญ
้ ทุ ก
ทางประวัตศ
ิ าสตร์ ห ้างสรรพสินค ้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice) ที่ซงึ่ สามารถหาซือ
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER
หรือเทียบเท่า (พ ักคืนที่ 2)

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
ื่ ดังของครา
อย่างได ้ดังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็ นที่ตงั ้ ของโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชอ
คูฟ สร ้างขึน
้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นด ้วยลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มแ
ี ท่นบูชา
สูง 13 เมตร ถือเป็ นแท่นบูชาทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก รังสรรค์ขน
ึ้ โดยศิลปิ นชาวนูเรมเบิรก
์ ลวดลายแกะสลักเป็ น
ตานานในพระคัมภีรไ์ บเบิล จากนั น
้ นาท่านเข ้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปั ตยกรรม
ศิลปะแบบเรเนซองส์ที่งดงามแห่งหนึง่ ของยุโรปซึง่ ในอดีตเคยเป็ นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษั ตริย ์
โปแลนด์ม าตัง้ แต่ศ ตวรรษที่ 8 จนกระทั่ ง เมือ งหลวงย ้ายไปอยู่ ที่ว อร์ซ อว์ น าท่ า นเข ้าชมมหาวิห ารวา
ื่ เสียงซึง่ เคยใช ้เป็ นสถานทีป
เวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารทีม
่ ช
ี อ
่ ระกอบพิธรี าชาภิเษกของกษั ตริยท
์ ุก
่
ื
พระองค์ อีกทัง้ ยังเป็ นทีฝ
่ ั งศพของกษั ตริย ์ ขุนนาง ผู ้นาทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษทีม
่ ช
ี อเสียง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

บ่าย

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซสซอว์ (Rzeszow) (ระยะทาง 161 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2.15
ชัว่ โมง) เมืองทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ทางตอนใต ้ของประเทศโปแลนด์ และเป็ นเส ้นทางสาคัญในการเดินทัพเพือ
่ ขยาย
่ และไบเซนไทน์ เป็ นต ้น ปั จจุบันเมืองแห่งนี้ถอ
อาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮัน
ื ว่าเป็ น
ศูนย์กลางทางด ้านการศึกษาของประเทศโปแลนด์ นาท่านเดินเทีย
่ วชมย่านจตุรัสเมืองเก่า (Old Town
Square) ทีย
่ ังคงสภาพบ ้านเรือนแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรคและเรเนซองก์
จากนัน
้ นาท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร ้างขึน
้ ในช่วงศตวรรษที่ 16
แบบสถาปั ตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ปัจจุบันศาลาว่าการแห่งนี้
ื่ เสียงอย่างมากของชาวเมืองเซสซอว์และนักท่องเทีย
เป็ นสัญลักษณ์และอนุสรณ์สถานทีม
่ ช
ี อ
่ ว

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารแบบท ้องถิน
่

ว ันทีเ่ จ็ด

ล ับบลิน - วอร์ซอว์ (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลับบลิน (Lublin) (ระยะทาง 168 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
เมืองทีก
่ อ
่ ตัง้ สมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทัง้ ยังเป็ น
เมืองทีม
่ ก
ี ารผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมได ้อย่างลงตัวจนทาให ้ได ้รับเลือกเป็ น 1 ใน
ตัวเลือกให ้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016 นาท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town)
เพือ
่ ชมความคลาสสิคและงดงามของอาคารบ ้านเรือนในย่านจัตรุ ัสเมืองเก่าทีส
่ ร ้างมาตัง้ แต่สมัยยุคกลาง
นาท่านแวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate สร ้างขึน
้ ในศตวรรษที่ 13 เพือ
่ เป็ นประตูเข ้าเมือง แต่ปัจจุบันนี้กาแพง
เมืองนัน
้ ได ้ถูกทาลายลงไปแล ้ว เหลือเพียงแต่ประตูทย
ี่ ังคงตัง้ ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์ของย่านเมืองเก่า
จากนัน
้ นาทุกท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) สร ้างด ้วยหินในศตวรรษที่ 12 โดย
High Duke Casimir II เป็ นปราสาทแบบสถาปั ตยกรรมโกธิคและ ตกแต่งให ้สวยงามตามแบบ
สถาปั ตยกรรมแบบเรเนซองก์ นับได ้ว่าเป็ นหนึง่ ในปราสาทยุคกลางทีส
่ มบูรณ์และสวยงาม
ทีส
่ ด
ุ แห่งนึงของประเทศโปแลนด์
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมพ ักที่ HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL หรือเทียบเท่า

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่
่
น าท่ านเดิน ทางสู เมื อ งวอร์ซ อว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 กิโ ลเมตรใช ้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30
ชัว่ โมง) เมืองทีม
่ อ
ี ายุกว่า 700 ปี กรุงวอร์ซอว์เรียกได ้ว่าเป็ นเมืองใหม่แห่งหน ้าประวัตศ
ิ าสตร์ชาติโปแลนด์
และประวัตศ
ิ าสตร์โลก เนื่อ งจากเป็ นเมืองที่ม ีความเกี่ยวข ้องกับ ฮิต เลอร์, การฆ่ าล ้างเผ่ าพั นธุ ์ ในสมั ย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ เป็ นเมืองทีถ
่ ูกทาลายมากทีส
่ ุด เรียกได ้ว่ากว่า 96% ของเมืองหลวงแห่งนี้ โดน
้ ชาวโป
กองกาลังทหารนาซีเผาทาลายล ้างจนแทบไม่เหลือความเป็ นเมืองหลวง แต่หลังสงครามเสร็ จสิน
ลิชได ้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร ้างเมืองขึน
้ มาใหม่ด ้วยความมุ่งมั่นและตัง้ ใจบวกกับความเสียสละของ
ประชาชนทาให ้วอร์ซอว์ในวันนี้กลับมาเป็ นเมืองเก่ าในประวัตศ
ิ าสตร์ทส
ี่ วยงามดังเดิม จากนั น
้ ให ้อิสระแก่
้ สินค ้า ณ ห ้างสรรพสินค ้า ZALOTE TARASY ซึง่ เป็ น1 ในห ้างสรรพสินค ้าที่ใหญ่
ทุกท่านในการเลือกซือ
ทีส
่ ุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร ้านค ้ากว่า 200 ร ้านค ้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara,
Topshop, Mango, H&M เพือ
่ ให ้ท่านได ้ช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน

ว ันทีแ
่ ปด

วอร์ซอว์ (B/L/D)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่านเข ้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่งพระราชวังซึง่ ได ้รับการยกย่องว่ามีความ
งามเทียบเคียงได ้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็ นทีป
่ ระทับของพระมหากษั ตริยแ
์ ละ
เป็ นพระราชวังทางประวัตศ
ิ าสตร์ พระราชวังแห่งนี้สร ้างขึน
้ ในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็ นที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล ้าเจ ้าอยู่ หั ว (รัช กาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อ ครั ง้ เสด็ จประพาส
วอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1897

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท ้องถิน
่

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัตศ
ิ าสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด ของเมือ ง
ซึง่ องค์ก ารยู เนสโกได ้ขึน
้ ทะเบีย นให เ้ มื อ งเก่า วอร์ซ อร์เ ป็ นมรดกโลกด ้านวัฒ นธรรม ในปี ค.ศ.1980
ครอบคลุมถึงศูน ย์ก ลางทางประวัต ศ
ิ าสตร์ข องวอร์ซ อว์ (Historic Centre of Warsaw) อัน ประกอบด ้วย
โบสถ์พระราชวัง ตลาดและอาคารบ ้านเรือนโดยรอบ นาท่านเดินชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่
สาคัญภายในเขตเมืองเก่า หลังจากนัน
้ นาท่านสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่องเทีย
่ ว
ที่ม ีความสาคัญ ทางประวัตศ
ิ าสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ โดยอาคารส่วนใหญ่ ล ้วน
แล ้ว แต่ถูกสร ้างขึน
้ ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึง่ ประกอบไปด ้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร ้านอาหาร ร ้านกาแฟ
และร ้านค ้าอืน
่ ๆ สิง่ ก่อสร ้างที่เป็ นสถาปั ต ยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กาแพงเมืองเก่า (city walls) ซึง่
ยังคงหลงเหลืออยู่ จนถึงปั จจุ บัน นาท่ านแวะถ่ายรูป กับ วิหารเซนต์จ อห์น (St. John's Cathedral) วิหาร
คาทอลิก ที่ตัง้ อยู่ในเขตเมือ งเก่าวอร์ซ อว์ เป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุง วอร์ซ อว์ โดยวิหารถู ก
สร ้างขึน
้ ในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค จากนั น
้ นาท่านเข ้าชมพระราชวังหลวง (Royal
Castle) ที่ถูกสร ้างขึน
้ ตามสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคครัง้ ที่ประเทศโปแลนด์ย ้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่
วอร์ซ อว์ในปี ค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได ้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แ พ ้พระราชวั ง
หลวงแห่งใดในโลก
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นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE หรือเทียบเท่า (พ ัก 2 คืน)

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย

นาท่านเข้าสูโ่ รงแรมทีพ
่ ัก NOVOTEL WARSAW AIRPORT/OR DOUBLETREE หรือเทียบเท่า (พ ักคืนที่ 2)

ว ันทีเ่ ก้า

วอร์ซอว์ (B/-/-)

เช ้า

รับประทานอาหารเช ้าในโรงแรม
นาท่าน แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow palace) หนึง่ ในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอร์ซอว์ ที่
ถูกบันทึกเป็ นอนุ สรณ์สถานที่สาคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเริม
่ ถูกสร ้างขึน
้ เพื่อเป็ นที่ประทับของ
กษั ตริยจ
์ อห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด ้วยสไตล์
แบบบาโรก จากนั ้น เพีย งไม่ น าน ถู ก ขายทอดต่อหลายช่ว ง ผลัดเปลี่ย นมือ ความเป็ นกรรมสิท ธิใ์ นช่ว ง
ระยะเวลา 250 ปี จนกระทั่ งถูกบูรณะอีกครัง้ หลังถูก ทาลายลงจากยุค สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และเปิ ดเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติตงั ้ แต่ ค.ศ.1962 เป็ นต ้นมา
น.
น.
น.
น.

่ นามบินวอร์ซอว์ (WAW) เพือ
่ ระเทศไทย
นาท่านเดินทางสูส
่ เตรียมตัวเดินทางกลับสูป
้เวลาบิ
ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลับกรุงเทพฯ โดยเทีย
่ วบินที่ AY1144 (ใช
นประมาณ 1.40 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ แวะเปลีย
่ นเครือ
่ ง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY141 สายการบินฯ มีบริการ อาหาร
่ รุงเทพฯ (ใช ้เวลาบินประมาณ 9.40 ชัว่ โมง)
คา่ และอาหารเช ้า ระหว่างเทีย
่ วบินสูก

ิ
ว ันทีส
่ บ

กรุงเทพมหานคร

07.15 น

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10.30
13.00
15.40
17.30

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

10 ว ัน แกรนด์ โปแลนด์
้ ทางไปมา)
(บินเข้ากด ังส ์ – บินออกวอร์ซอว์ ไม่ยอ
้ นเสน
ราคาท ัวร์ 77,900 บาท : 9-18 เม.ย. / 12-21 เม.ย.
ราคาท ัวร์ 72,900 บาท : 1-10 พ.ค.
อัตราค่าบริการ (บาท)

เม.ย.

พ.ค.

ราคาผู ้ใหญ่พักห ้องคูห
่ รือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน

77,900

72,900

พักเดีย
่ วเพิม
่ ท่านละ

11,000

11,000

เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน)

75,900

70,900

ไม่เอาตัว๋ เครือ
่ งบิน BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หักค่าตัว๋ คืน

20,000

20,000

้ ธุรกิจเพิม
ชัน
่ เงินจากราคาทัวร์ เริม
่ ต ้นทีท
่ ่านละ
75,000(ราคาสามารถยืนยันได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ ทีน
่ ั่ง confirm เท่านัน
้ )
120,000
**ราคาอาจมีการปรับขึน
้ – ลง ตามราคาน้ ามันทีป
่ รับขึน
้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และทีม
่ เี อกสารยืนยันเท่านัน
้ (คิด ณ วันที่ 9 ม.ค.2563) **

75,000120,000

ข ้อแนะนาและแจ ้งเพือ
่ ทราบ
▪ สาหรับห ้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั น
้ กรณีเดินทางเป็ นผู ้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนาให ้ท่านเปิ ด
ห ้องพัก เป็ น 2 ห ้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล ้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได ้ และไม่สามารถเปลีย
่ นวันเดินทางได ้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพือ
่ โหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก., กระเป๋ าถือขึน
้ เครือ
่ ง น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเทีย
่ วโปแลนด์ (ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
้ นักท่องเทีย
▪ ตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับชัน
่ วโดยสายการบิน AY (กระเป๋ าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษี สนามบิน,ค่าภาษี น้ ามัน
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000
บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู ้ทีอ
่ ายุเกิน
85 ปี )
▪ ค่าทีพ
่ ักตลอดการเดินทาง (พักห ้องคู)่
▪ ค่าอาหารทุกมือ
้ ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเทีย
่ ว, ค่าเข ้าชมสถานที่
▪ เจ ้าหน ้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
▪ ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก ้นโปแลนด์ ซึง่ ลูกค ้าต ้องไปยืน
่ วีซา่ ด ้วยตนเอง (ชาระ ณ ศูนย์ยน
ื่ วีซา่ ประมาณ 2,300 บาท)
▪ ค่ายกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านต ้องดูแลกระเป๋ าเดินทางด ้วยตัวท่านเอง
▪ ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครือ
่ งดืม
่ มินบ
ิ าร์ และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้ระบุ
▪ ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
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การชาระเงิน
งวดที่ 1: สารองทีน
่ ง่ ั จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 ว ันหล ังมีการยืนย ันกรุป
๊ เดินทางแน่นอน
งวดที่ 2: ชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 ว ัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด
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License no.11/09492
กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช ้จ่าย (เฉพาะกรณีไม่ได ้มีคา่ ใช ้จ่ายใดๆเกิดขึน
้ )
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซา่ (ถ ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช ้จ่ายอืน
่ (ถ ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช ้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผู ้เดินทางทีไ่ ม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่องจากการยืน
่ เอกสารปลอม หักค่าใช ้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได ้ทาการยืน
่ วีซา่ เรียบร ้อยแล ้ว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการนาเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิก วีซา่ ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช ้จ่ายในการยืน
่ วีซา่ จะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจ ัดการตว๋ ั เครือ
่ งบินเอง (Land Only)
*ในกรณีลูกค ้าดาเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค ้าต ้องดาเนิน การมาพบคณะ
ทัวร์ด ้วยตัวเอง และต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด ้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าช ้าหรือยกเลิกเทีย
่ วบินอันด ้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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หมายเหตุ :
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้ผู ้เดินทาง
ทราบล่วงหน ้า อย่างน ้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (หากจานวนลูกค้าในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาท ัวร์ เพิม
่
ท่านละ 4,000 บาท)
▪ บริษั ทฯขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงการพาเข ้าชมสถานที่ท่ อ งเที่ยวใดๆที่ปิ ดท าการ โดยจะจัด หาสถานที่
ท่องเทีย
่ วอืน
่ ๆเพือ
่ ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข ้าชมแก่คณะผู ้เดินทางแทน
▪ บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงการพาเข ้าชมสถานที่ท่ องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเทีย
่ วอืน
่ ๆเพือ
่ ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่าเข ้าชมแก่คณะผู ้เดินทางแทน
ั อาทิ การล่าช ้าของสาย
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายการท่องเทีย
่ ว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสย
การบิน การนั ดหยุ ดงาน การประท ้วง ภัยธรรมชาติ การก่อ จราจล อุบัตเิ หตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จ ะ
คานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้เดินทางไว ้ให ้ได ้มากทีส
่ ด
ุ
▪ เนื่องจากการท่องเทีย
่ วนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร ้อง
เงินคืน ในกรณีทท
ี่ ่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช ้บริการทีท
่ างทัวร์จัดให ้ ยกเว ้นท่านได ้ทาการตกลง หรือ แจ ้งให ้
ทราบ ก่อนเดินทาง
▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายที่เกิดขึน
้ หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข ้าเมือง และจะไม่คน
ื เงินค่าทัวร์ทท
ี่ ่าน
่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข ้า
ชาระมาแล ้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข ้าเมือง เนื่องจากการกระทาทีส
่ อ
เมือง
▪ ในกรณีทท
ี่ ่านจะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่ม สีน้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่รับผิดชอบ
หากท่านถู กปฎิเสธการเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินัก ท่องเที่ยวใช ้หนั งสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจ ัดการตว๋ ั เครือ
่ งบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณีลก
ู ค ้าดาเนินการเรือ
่ งตัว๋ เครือ
่ งบินเองและมาเทีย
่ วร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค ้าต ้องดาเนินการมาพบคณะ
ทัวร์ด ้วยตัวเอง และต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด ้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเทีย
่ วบินของคณะ
ใหญ่เกิดความล่าช ้าหรือยกเลิกเทีย
่ วบินอันด ้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตว๋ ั เครือ
่ งบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต ้องการเลือ
่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ชาระ ค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีส
่ ายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผู ้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไป
แทรกแซงได ้ และในกรณีทย
ี่ กเลิกการเดินทาง ถ ้าทางบริษัทได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบินไปแล ้ว ผู ้เดินทางต ้องรอ Refund
ตามระบบของสายการบินเท่านัน
้ (ในกรณีทต
ี่ วั๋ เครือ
่ งบินสามารถทาการ Refund ได ้เท่านัน
้ )
▪ ท่านทีจ
่ ะออกตัว๋ เครือ
่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ
่ ขอ
คายืนยันว่าทัวร์นัน
้ ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงาน
แล ้วทัวร์นัน
้ ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตัว๋ เครือ
่ งบินภายในประเทศได ้
▪ เมือ
่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล ้ว หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯแจ ้งแล ้วข ้างต ้น
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โรงแรมและห้อง
▪ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทท
ี่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (
TRIPLE ROOM ) ขึน
้ อยู่กบ
ั ข ้อกาหนดของห ้องพักและรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่าง
กัน ซึง่ อาจจะทาให ้ท่านไม่ได ้ห ้องพักติดกันตามทีต
่ ้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห ้องทีพ
่ ักแบบ 3 เตียงได ้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มเี ครือ
่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภมิตา่ เครือ
่ งปรับอากาศทีม
่ จ
ี ะ
ให ้บริการในช่วงฤดูร ้อนเท่านัน
้
▪ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน
้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลีย
่ นหรือย ้ายเมืองเพือ
่ ให ้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็ กถือติดต ัวขึน
้ เครือ
่ งบิน
▪ กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กทีจ
่ ะถือขึน
้ เครือ
่ งบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็ นต ้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห ้ามนาติดตัวขึน
้ บนเครือ
่ งบินโดยเด็ดขาด
่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล ้า เป็ นต ้น จะถูกทาการตรวจ
▪ วัตถุทเี่ ป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน
้ ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล ้วใส่รวม
อย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให ้ถือขึน
้ เครือ
่ งได ้ไม่เกิน 10 ชิน
เป็ นทีเ่ ดียวกันในถุงใสพร ้อมทีจ
่ ะสาแดงต่อเจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ ( ICAO )
้ สินค ้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต ้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย
▪ หากท่านซือ
่ วบิน จึงสามารถนาขึน
้ เครือ
่ ง
ได ้ และห ้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
ั
ั
สมภาระและค่
าพน ักงานยกสมภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระทีท
่ างสายการบินอนุญาตให ้โหลดใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับ
้ ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ ขึน
ผู ้โดยสารชัน
้ กับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม
่
เป็ นสิทธิข
์ องสายการบินทีท
่ ่านไม่อาจปฎิเสธได ้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าทีส
่ ายการบินกาหนด
ั ส่วนไม่
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระทีท
่ างสายการบินอนุญาตให ้นาขึน
้ เครือ
่ งได ้ ต ้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสด
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิว้ ” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร”
(Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องบินด ้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให ้ตา่ กว่า
มาตรฐานได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ข ้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับภาระ ความรับผิดชอบ
้จ่
ค่าใช ายในน้ าหนักส่วนทีเ่ กิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระทีม
่ ล
ี ้อเลือ
่ นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน
้ เครือ
่ งบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทเี่ ช็ คไปก ับเครือ
่ ง เพราะหากเกิดการสูญหาย
สายการบินจะรับผิดชอบชดใช ้ตามกฎไออาต ้าเท่านั น
้ ซึง่ จะชดใช ้ให ้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด ้วยน้ าหนั ก
้ ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน
้
กระเป๋ าจริง ทัง้ นี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชัน
ธุรกิจ (Business) ดังนัน
้ จึงไม่แนะนาให ้โหลดของมีคา่ ทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณีกระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทีย
่ ว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางทีบ
่ ริษัททัวร์ได ้จัดทาให ้ลูกค ้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สญ
ู หาย ดังนัน
้ ท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุ กประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิด การสูญ หาย ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์การชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดข ้างต ้นเท่านัน
้
▪ กรณี ก ระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิด การสูญ หาย บริษั ทฯ ไม่ส ามารถรับ ผิด ชอบชดเชยค่าเสีย หายให ้ท่ านได ้
ิ ส่วนตัวของท่าน
ดังนัน
้ ท่านต ้องระวังทรัพย์สน

่ เชงเก้นประเทศโปแลนด์
เอกสารประกอบการขอวีซา

(ใช ้เวลาในการขอวีซา่ ประมาณ 10-15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให ้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได ้ยืน
่ เข ้าไปแล ้ว ดังนัน
้ ถ ้าท่านรู ้ว่าต ้องใช ้เล่มกรุณาแจ ้งบริษัททัวร์ฯ เพือ
่
ขอยืน
่ วีซา่ ล่วงหน ้าก่อนกรุ๊ป และให ้แนบตัว๋ เครือ
่ งบินในช่วงทีท
่ ่านจะเดินทางมาด ้วย
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(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให ้เข ้าใจ และเตรียมให ้ครบ)
1. หนังสือเดินทาง อายุใช ้งานได ้ เกิน 6 เดือนขึน
้ ไป และ มีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน ้าตรง จานวน 2 รูป มีรายละเอียดดังนี้
- พืน
้ หลังสีขาว
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด ้านหน ้าโดยไม่สวมใส่สงิ่ ต่างๆบนใบหน ้าหรือศีรษะ

บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำก ัด

Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492
- ภาพถ่ายปั จจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิว้ จะต ้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต ้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด ้านบนของหัวไหล่ โดยต ้องเห็นใบหน ้า 70-80% ของภาพอย่าง
ชัดเจน
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ ้าน (กรุณาถ่ายหน ้าแรกทีม
่ รี ายละเอียดบ ้านเลขทีม
่ าด ้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู ้หญิง.....หากมีการเปลีย
่ นคานาหน ้าเป็ น ...นาง... ต ้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู ้หญิง.....ถ ้าหย่าและหากมีการใช ้คานาหน ้าเป็ น ....นาง...ต ้องแนบมา)
7. สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ต ้องแนบสูตบ
ิ ัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อม พ่อและแม่) ต ้องยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอืน
่ บิดาและมารดาต ้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึง่ ออกให ้โดยทีว่ า่ การเขตหรือ
ื่ ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
อาเภอเท่านัน
้ และให ้ระบุวา่ ยินยอมให ้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชอ
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต ้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให ้โดยทีว่ า่ การเขตหรืออาเภอเท่านัน
้ และ
ื่ บิดา)
ให ้ระบุวา่ มารดายินยอมให ้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชอ
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต ้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึง่ ออกให ้โดยทีว่ า่ การเขตหรืออาเภอเท่านัน
้ และ
ื่ มารดา)
ให ้ระบุวา่ บิดายินยอมให ้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชอ
9. หลักฐานการทางาน (จดหมายร ับรองการทางาน) ทาเป็นภาษาอ ังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให ้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต ้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
่ ผู ้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
- กรณีผู ้เดินทางเป็ นเจ ้าของกิจการ : ใช ้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม
่ รี ายชือ
เดือน)
ื่ ผู ้เป็ นเจ ้าของร ้านค ้า
- กรณีผู ้เดินทางเป็ นเจ ้าของร ้านค ้า : ใช ้ทะเบียนพาณิชย์ทม
ี่ ช
ี อ
- กรณีพนักงานบริษัท : ใช ้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ ้าง เงินเดือน
- กรณีทเี่ ป็ นข ้าราชการ : ใช ้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษี ยณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญ
ั ้ ปี ทีศ
ึ ษา
- กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต ้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นัน
้ ว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุชน
่ ก
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให ้ถูกต ้อง ใช ้ทัง้ Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดย
ื่ เจ ้าของบัญชีให ้ครบถ ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันทีจ
ธนาคาร ระบุชอ
่ ะยืน
่ วีซา่
- สาเนาสมุดบัญชีย ้อนหลัง 6 เดือน นับขึน
้ ไปจากเดือนทีจ
่ ะยืน
่ วีซา่ มียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต ้องไม่ก ้าวข ้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน
่ วีซา่ )
************* ข ้อ 1 และ ข ้อ 2 ต ้องเป็ นสมุดบ ัญชีออมทร ัพย์เล่มเดียวก ันเท่านน
ั้ **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมทีม
่ ก
ี ารกระโดดข ้ามเดือน (ยอดไม่ตอ
่ เนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข ้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่ม)ี ท่านต ้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านต ้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด ้วย
หากต ้องการใช ้บัญชีฝากประจา ต ้องเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดย
ื่ เจ ้าของบัญชีให ้ครบถ ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันทีจ
ธนาคาร ระบุชอ
่ ะยืน
่ วีซา่
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ตา่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
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หมายเหตุ หากต ้องการรับรองการเงินให ้คนภายในครอบครัว ต ้องเตรียมเอกสารดังนี้
ื่ เจ ้าของบัญชี รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ใคร (ต ้องระบุ
- หนั งสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต ้องระบุชอ
่ ผู ้ถูกรับรองในจดหมายด ้วย)
ชือ
- กรุณาแนบสูตบ
ิ ัตร, ทะเบียนบ ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพือ
่ แสดงสถานะ และความสัม พันธ์วา่ เป็ น
คนในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ ้างรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ลูกจ ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ ้างระบุวา่ เป็ นผู ้รับรองค่าใช ้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข ้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต ้องแนบมา)

