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10 วนั 8 คนื แกรนด ์โปแลนด ์
(บนิเขา้กดงัส ์– บนิออกวอรซ์อว ์ไมย่อ้นเสน้ทางไปมา) 

 

 
 

เร ิม่ตน้ที ่…. 72,900 บาท  
(รวมทปิหวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถแลว้ / ไมร่วมคา่วซีา่) 

 

กดงัส ์– มลับอรก์– โทรุน – พอซนนั - วรอตสวฟั – คราคูฟ – เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า   
คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์– เซสซอว ์- ลบับลนิ – วอรซ์อว ์– พระราชวงัลาเซยีนกี ้– 

พระราชวงัหลวง 
 

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

 
ชว่งวนัหยดุสงกรานตปี์ 2563 ตรงกบัวนัหยดุเทศกาลอสีเตอรข์องฝั่งยโุรป สถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่และรา้นชอ้ปป้ิง

อาจปิดท าการ 

http://www.followmeholiday.com/


                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                บริษทั ฟอลโล่วมี์ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

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

           
         Tel. 02-408-6777, 062-645-4945             9/27 โครงกำรเวิร์คเพลส  รำชพฤกษ ์- จรัญสนิทวงศ์ ซอยบำงแวก 69 แขวงบำงแวก เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
         www.followmeholiday.com                     9/27 WORK PLACE Ratchaphruek - Charan, Soi Bang Waek 69,Phasi Charoen, Bangkok 10160 THAILAND                                       

Pa
ge

2
 

แผนทีเ่สน้ทางการเดนิทางตามโปรแกรม 
  

 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัแรก กรงุเทพมหานคร  
 
06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคเุทศกไ์ดท้ี ่เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ S (แถว S 15-19) ประตทูางเขา้ที ่8 

 อาคารผูโ้ดยสาร เคานเ์ตอรส์ายการบนิฟินน ์แอร ์(AY) ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ
08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด ์โดยเทีย่วบนิ AY142 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 10.20 ชัว่โมง)  
 สายการบนิฯ มบีรกิาร อาหารระหวา่งเทีย่วบนิสูเ่ฮลซงิก ิ

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบินเฮลซงิก ิ(HEL) แวะเปลีย่นเครื่อง เที่ยวบนิ AY1173 อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

18.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเฮลซงิก ิ(HEL) สูส่นามบนิกดงัส ์(GDN) บรกิารอาหารระหวา่งเทีย่วบนิ  

(ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชม.)  
19.30 น. เดนิทางถึงสนามบิน เมืองกดังส์ (GDN) ประเทศโปแลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่MERCURE GDANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 คนื) 
 
วนัทีส่อง เฮลซงิก ิ-  กดงัส ์– มลับอรก์ (B/L/D) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมัลบอร์ก (Malbork) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) เพื่อเขา้ชม ปราสาทมัลบอรก์ (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตลโ์กธคิ ที่สรา้งขึน้จากอฐิ

เชน่เดยีวกนักบัโบสถเ์ซนตแ์มรีแ่ห่งเมอืงกดงัส ์นับเป็นปราสาททีส่รา้งขึน้ดว้ยอฐิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
หากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตัวปราสาท ก่อสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยบัญชาของกลุ่มอัศวนิแห่ง
จักรวรรดโิรมันอันศกัดิส์ทิธิ ์เพือ่จุดประสงคเ์ป็นป้อมปราการในการสงคราม ต่อมาถูกท าลายเสยีหายอย่าง

หนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ก่อนที่ทางการโปแลนด์จะมีค าสั่งบูรณะใหก้ลับมามีสภาพดีดังเดิม 
ปราสาทมัลบอรก์เป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาตขิองประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึ่งในมรดกโลกยุค
กลางทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนโดยองคก์รยูเนสโกเ้มือ่ปี ค.ศ.1997  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมืองกดังส ์(Gdansk) (ระยะทาง 67 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด ์และเป็นหนึง่ในเมืองท่าที่ส าคญัของประเทศ 
ตัง้อยู่ร ิมอ่าวกดังส์ ซ ึ่งอยู่ต ิดกับทะเลบอลติคทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มี

สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่ เน่ืองจากมกีารบูรณะเมอืงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
บนรากฐานของสิง่ก่อสรา้งเดมิทีย่ังคงเหลอือยู่ น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตแ์ม่รี ่(St.Mary Church) โบสถ์
โรมันคาธอลคิสไตลบ์รกิโกธคิ ซึง่พืน้ฐานการกอ่สรา้งขึน้จากอฐิแดงเมือ่ชว่งปี ค.ศ.1379 ซึง่ตวัโบสถเ์องมี

ความจุถึง 190,000 ควิบคิเมตร และเป็นหนึ่งในสามโบสถ์อฐิที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ ์
Frauenkirche แห่งนครมวินคิ และขนาดใหญ่เป็นรองเพยีง มหาวหิารซานเปโตรนโิอ แห่งเมอืงโบโบญญ่า 
(285,000 ควิบคิเมตร)  

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมที ่MERCURE GDANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 
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วนัทีส่าม โทรนุ – พอซนนั (B/L/D) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโทรุน (Torun) (ระยะทาง 170 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
อดตีเมืองยุทธศาสตรส์ าคัญของอาณาจักรปรัสเซยียุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึง
ศตวรรษที่ 15 เพราะตัง้อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น ้าวสิลา (Vistula River) ซึง่เป็นแม่น ้าทีใ่หญ่และยาวที่สุด ใน

โปแลนด ์ดว้ยเหตน้ีุจงึท าใหเ้มอืงน้ีมกีารผสมผสานระวา่งความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาต ิและ
สถาปัตยกรรมในยุคกลาง น าท่านแวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน 
ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บา้นเรอืนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพทีส่วยงามของแม่น ้าวสิลา จนไดร้ับ

การยกย่องจากองคก์ร UNESCO ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรใ์นปีค.ศ. 1997 และถูกยก
ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนดจ์ากนิตยสาร NATIONAL 
GEOGRAPHIC POLSKA ในปีค.ศ. 2007 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 
บ่าย น าท่านชมและถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมอืงสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่12 และเทีย่วชมย่าน Old Town Market 1 

ใน 30 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี
เดียวกัน น าท่านถ่ายรูปคู่กับ Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สรา้งขึ้นใน
ศตวรรษที ่13 ซึง่ถอืไดว้่าเป็นหนึง่ในโบสถท์ีเ่ก่าแกท่ี่สดุของประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยังเป็นโบสถท์ีส่ าคัญ 

ของเมืองโทรุน เพราะเชือ่กนัวา่ระฆังทีน่ี่นัน้ดงักงัวานเสมอืนดัง่เสยีงระฆังจากเทพเจา้มานับตัง้แตศ่ตวรรษ
ที่ 16 เลยทีเดียว จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กับ บา้นของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ 
house) นักดาราศาสตร ์ชือ่กอ้งโลก ผูส้รา้งโมเดลจักรวาลซึง่ใหช้นรุ่นหลังไดเ้รียนรูจ้นถงึปัจจุบัน ไดน้ า

ท่านออกเดนิทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง 161 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด ์มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลาง
การคา้ทีส่ าคญัของทวปียุโรปในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 15-17 แต่เสือ่มโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอร์

เทริน์ (ค.ศ. 1700-1721) และไดต้กเป็นของปรัสเซยีในปี ค.ศ. 1793 เป็นสว่นหนึง่ของรัฐแกรนดด์ชัชอีอฟ
วอรซ์อในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนัน้เปลีย่นเป็นของปรัสเซยีและกลับมาเป็นของโปแลนดอ์กีครัง้ในปี 
ค.ศ. 1918 ตัวเมืองตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น ้าวอร์ตา เมืองพอซนันถือว่าเป็นศูนย์กลางส าคัญทางดา้นการคา้ 

อตุสาหกรรม การศกึษา และไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางเศรษฐกจิของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อ
จากเมืองหลวงอย่างวอรซ์อว ์นอกจากน้ียังถูกใชเ้ป็นหนึ่งในเมืองที่ใชจ้ัดการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 
ดว้ย 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารแบบทอ้งถิน่  
 

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

 

 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
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วนัทีส่ ี ่ พอซนนั – วรอตสวฟั – คราคูฟ (B/L/D) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิเลน่ชมเมอืงพอซนัน โดยเริม่จาก จัตรุัสใจกลางเมืองเกา่ (Old Town Square) จตุรัสเมอืงเก่า
ทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึ่งในยุโรป เป็นจุดศนูยร์วมของเหลา่สถานทีส่ าคญัๆทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงพอซนัน ไม่
วา่จะเป็นกลุม่อาคารหลากสสีันจากศตวรรษที ่16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวดั  ซึง่อยู่ใน

บรเิวณศูนยก์ลางของเมืองเก่า ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธคิ และถูกใชง้านมาจนถงึปี 1939 
ปัจจุบันกลายเป็นพพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตรป์ระจ าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย  น าท่าน
แวะถ่ายรูปกับ แกรนดเ์ธียเตอร ์(GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าที่ไดร้ับการออกแบบสไตลนี์โอ

คลาสสคิโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ชือ่ MAX LITTMANN ถูกเปิดใชง้านครัง้แรกในปี 1910 น าท่านถ่ายรูป
กบั ปราสาทอมิพเีรยีล (IMPERIAL CASTLE) อกีหนึง่ปราสาททีม่ีชือ่เสยีงของเมอืงพอซนัน โดยปราสาท
ถูกสรา้งขึน้ในปี 1905 ในสไตลนี์โอโรมาเนสก ์ปัจจุบันปราสาทถูกใชเ้ป็นหอ้งฉายภาพยนตร ์ หอศลิป์ ได ้

เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.45 ชัว่โมง) วรอตสวฟั เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ Colorful city เป็นเมอืงที่มีอาคารหลากสสีนั โดดเด่นสวยงาม 
เป็นเมอืงเรียกไดว้่ามีชวีติชวีาแห่งหนึง่ของโปแลนด ์และไดร้ับการจัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืงทีม่ีสสีัน
มากทีส่ดุในโลก (8 Colorful cities in the world) 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบัมหาวทิยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวทิยาลัยเกา่แก่ที่มีชือ่เสยีง
ประจ าเมือง วรอตสวัฟ ซึง่เคยผลติบุคคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ ึง่ชนะรางวัลโนเบลถึง  10 คนดว้ยกัน
ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรองรับนักศกึษาระดับมหาวทิยาลัยกวา่ 40,000 คน ในสมัยศตวรรษที ่

18 มหาวทิยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดัง, ทีคุ่มขงัเชลยสงครามปรัสเซยีจากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปกับอาคารหลากสสีนัในจัตุรัสเมอืงเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมือง อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป
และเดนิเล่นตามอธัยาศยั น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงคราคฟู (Krakow) (ระยะทาง 270 กโิลเมตรใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนดเ์มื่อ 1,000 ปีก่อนและเป็น
เมืองหลวงของโปแลนดน์านถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปที่กรุงวอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 
คราคูฟก็ไดร้ับการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ถือเป็นมรดกโลก

แห่งแรกของประเทศโปแลนด ์
 

 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  
หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 คนื) 

 

 
วนัทีห่า้ คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์– เหมอืงเกลอื  (B/L/D) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่ง

องค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้หมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกมาตัง้แต่ปีค.ศ.1978 ปัจจุบันหยุด

ด าเนนิการท าเหมอืงไปแลว้ และไดก้ลายมาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วส าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศโปแลนด ์
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โดยเหมอืงแห่งน้ีถูกคน้พบในศตวรรษที่ 13 น าท่านพสิูจนค์วามอศัจรรยข์องเหมืองเกลอืใตด้นิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในโลกและมีเกลอืโดยธรรมชาตมิานานกว่า 20 ลา้นปี เหมืองเกลอืแห่งน้ีมีการขุดลกึลงไปถงึ 327 เมตร 
แบ่งออกเป็นชัน้ใตด้นิต่างๆ ถงึ 9 ชัน้ ท่านจะทึง่กับอกีหนึ่งความอศัจรรยภ์ายในเหมืองเกลอืที่ม ีหอ้งโถง

ตา่งๆ และ โบสถเ์ซนตก์งิกา้ (Chappel of St. Kinga) ซึง่เป็นหอ้งโถงขนาดใหญ่ มกีารประดบัตกแตง่ดว้ย
แชนเดอเลยีรท์ีท่ าจากเกลอืสองขา้งสลกัรูปนูนต า่บนหนิแร่เกลอื ตามแบบผลงานของศลิปินดงั ลโีอนาโด 
ดาวนิชี น าท่านเดินทางลกึลงไปที่ชัน้ 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งน้ี 

นอกจากน้ีภายในเหมอืงยังมแีกลอรี่และหอ้งซึง่สรา้งและแกะสลกัจากเกลอืทัง้หมด เมือ่ชมความงามของ
เหมอืงเกลอืใตพ้ภิพจนทั่วแลว้ น าท่านกลบัขึน้ดา้นบนดว้ยลฟิทโ์ดยสาร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ภายในเหมอืงเกลอื  
(หากหอ้งอาหารภายในเหมอืงเกลอืไม่สามารถรองรับคณะได ้บรษัิทจะจัดรา้นอาหารทอ้งถิน่ใหแ้ทน) 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่คา่ยกกักันเอาสชว์ติช ์(Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 68 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) คา่ยกกักันและคา่ยมรณะที่ใหญ่ทีสุ่ดในบรรดาคา่ยกกักนัของนาซ ีทีก่ลุ่มนาซเียอรมัน
ใชเ้ป็นทีท่ าการในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 ค่ายแห่งน้ีจัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนดท์ี่

องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนไว ้พพิธิภัณฑค์า่ยกกักันแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณ
โหดรา้ยของสงคราม ซึง่เริม่จากเยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ความตอ้งการหาค่าย
กกักันเชลยศกึตา่งๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดใ์ชเ้ป็นสถานที่คุมขงันักโทษทางการเมือง จงึได ้
ดัดแปลงตามแบบของนาซีและเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็นตน้มา ภายในพิพิธภัณฑค์่ายกักกันจัดแสดง

สิง่ของเครือ่งใชข้องจรงิของชาวยวิที่นาซไีดย้ดึไว,้ หอ้งอาบน ้า, หอ้งที่นาซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใช ้

แกส๊พษิสงัหารหมู่ชาวยวิ คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช ์เป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่เป็น “โรงงานสังหารมนุษยท์ีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลกของนาซ”ี หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอสิรภาพใหก้ับค่ายแห่งน้ี มีเหยื่อที่รอดชีวติจากความ

โหดรา้ยของนาซเีพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยวินับลา้นที่ถูกสงัเวยชวีติที่น่ี (***เน่ืองจากค่ายกักกันมี
การเปลีย่นระบบการจองเขา้ชมรูปแบบใหม่ตัง้แตต่น้ปี 2020 ซึง่หากคณะไม่สามารถเขา้ชมในวนัดังกลา่ว
ได ้บรษัิทจะหาทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน) 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  NOVOTEL / OR DOUBLETREE HILTON / OR BEST WESTERN PREMIER  
 หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 

 

วนัทีห่ก คราคูฟ – เซสซอว ์ (B/L/D) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชมเมอืงคราคูฟ ศนูยก์ลางทางวฒันธรรมที่มอีารยธรรมรุ่งเรืองมากที่สดุเมอืงหนึง่เห็นไดจ้าก
อาคารบา้นเรอืนที่สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทัง้ โรมาเนสก,์ โกธคิ, เรอเนอซองส,์ บาโรค 
และ ร็อคโคโค เริม่จาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซึง่เป็นจตุรัสกลางเมืองอันเป็นดั่งหัวใจ

ของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งน้ีเพียบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยุคกลางมากที่สุด 
ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ทัง้รา้นกาแฟ, ผับ, รา้นอาหารต่างๆ และอาคารที่ส าคัญ
ทางประวัตศิาสตร ์หา้งสรรพสนิคา้เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคยีนนีส (Sukiennice) ที่ซ ึง่สามารถหาซือ้ทุก

http://www.followmeholiday.com/
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อย่างไดด้ังใจปรารถนา จตุรัสนี้ยังเป็นที่ตัง้ของโบสถเ์ซนตแ์มรี (St. Mary Church) โบสถช์ือ่ดังของครา
คฟู สรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่14 โดดเดน่ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ภายในโบสถม์แีท่นบูชา
สงู 13 เมตร ถอืเป็นแท่นบูชาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก รังสรรคข์ึน้โดยศลิปินชาวนูเรมเบริก์ ลวดลายแกะสลกัเป็น

ต านานในพระคัมภีรไ์บเบลิ จากนัน้น าท่านเขา้ชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรม
ศลิปะแบบเรเนซองสท์ี่งดงามแห่งหนึง่ของยุโรปซึง่ในอดตีเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตรยิ์
โปแลนดม์าตัง้แต่ศตวรรษที่ 8 จนกระทั่งเมืองหลวงยา้ยไปอยู่ที่วอร์ซอว ์น าท่านเขา้ชมมหาวหิารวา

เวล (Wawel Cathedral) มหาวหิารทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิรีาชาภเิษกของกษัตรยิท์ุก
พระองค ์อกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศพของกษัตรยิ ์ขนุนาง ผูน้ าทางศาสนา ตลอดจนวรีบุรุษทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซสซอว ์(Rzeszow) (ระยะทาง 161 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.15 

ชัว่โมง) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด ์และเป็นเสน้ทางส าคญัในการเดนิทัพเพือ่ขยาย
อาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทเิชน่ อาณาจักรฮัน่ และไบเซนไทน ์เป็นตน้ ปัจจุบันเมอืงแหง่น้ีถอืวา่เป็น
ศนูยก์ลางทางดา้นการศกึษาของประเทศโปแลนด ์น าท่านเดนิเทีย่วชมย่านจตรุัสเมอืงเกา่ (Old Town 
Square) ทีย่ังคงสภาพบา้นเรอืนแบบสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคและเรเนซองก ์

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมอืง (City Hall) สรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่16 
แบบสถาปัตยกรรมโกธคิและเรเนซองกปั์จจุบันศาลาวา่การแห่งน้ี 
เป็นสญัลกัษณแ์ละอนุสรณส์ถานทีม่ชี ือ่เสยีงอย่างมากของชาวเมอืงเซสซอวแ์ละนักท่องเทีย่ว   

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารแบบทอ้งถิน่ 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมพกัที ่ HILTON GARDEN INN / OR RZESZOW HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

 
 
วนัทีเ่จ็ด ลบับลนิ - วอรซ์อว ์ (B/L/D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

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

เมอืงทีก่อ่ตัง้สมยัศตวรรษที ่6 และมขีนาดใหญ่ทีส่ดุทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด ์อกีทัง้ยังเป็น
เมอืงทีม่กีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวัจนท าใหไ้ดร้ับเลอืกเป็น 1 ใน
ตวัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงแห่งวฒันธรรมของยุโรปในปี 2016 น าท่านชมย่านเมอืงเกา่ (Lublin Old Town) 
เพือ่ชมความคลาสสคิและงดงามของอาคารบา้นเรอืนในย่านจัตรุัสเมอืงเกา่ทีส่รา้งมาตัง้แตส่มัยยุคกลาง 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบั Krakow Gate สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 เพือ่เป็นประตเูขา้เมอืง แตปั่จจุบันน้ีก าแพง
เมอืงนัน้ไดถู้กท าลายลงไปแลว้ เหลอืเพยีงแตป่ระตทูีย่ังคงตัง้ตระหง่านเป็นสญัลกัษณข์องย่านเมอืงเกา่ 
จากนัน้น าทุกท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาทลบับลนิ (Lublin Castle) สรา้งดว้ยหนิในศตวรรษที ่12 โดย 

High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธคิและ ตกแตง่ใหส้วยงามตามแบบ 
สถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก ์นับไดว้า่เป็นหนึง่ในปราสาทยุคกลางทีส่มบรูณแ์ละสวยงาม 
ทีส่ดุแห่งนงึของประเทศโปแลนด ์
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวอร์ซอว ์(Warsaw) (ระยะทาง 168 กโิลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) เมอืงทีม่อีายุกวา่ 700 ปี กรุงวอรซ์อวเ์รยีกไดว้า่เป็นเมอืงใหม่แห่งหนา้ประวตัศิาสตรช์าตโิปแลนด์

และประวัตศิาสตร์โลก เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวขอ้งกับ ฮติเลอร,์ การฆ่าลา้งเผ่าพันธุ ์ ในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่2 และ เป็นเมอืงทีถู่กท าลายมากทีสุ่ด เรยีกไดว้่ากวา่ 96% ของเมอืงหลวงแห่งน้ี โดน
กองก าลังทหารนาซเีผาท าลายลา้งจนแทบไม่เหลอืความเป็นเมืองหลวง แต่หลงัสงครามเสร็จสิน้ชาวโป

ลชิไดช้่วยกันบูรณะซ่อมแซมกอ่สรา้งเมอืงขึน้มาใหม่ดว้ยความมุ่งมั่นและตัง้ใจบวกกบัความเสยีสละของ
ประชาชนท าใหว้อรซ์อวใ์นวันน้ีกลบัมาเป็นเมืองเก่าในประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามดังเดมิ จากนัน้ใหอ้สิระแก่
ทุกท่านในการเลอืกซือ้สนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้ ZALOTE TARASY ซึง่เป็น1 ในหา้งสรรพสนิคา้ที่ใหญ่

ทีสุ่ดของเมืองวอรซ์อว ์จุใจกับรา้นคา้กว่า 200 รา้นคา้ รวมถงึแฟชั่นแบรนดเ์นมมากมาย อาทเิช่น Zara, 
Topshop, Mango, H&M เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจนี 
 
น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/ OR DOUBLETREE หรอืเทยีบเทา่ (พกั 2 คนื) 
 

 
 
วนัทีแ่ปด วอรซ์อว ์ (B/L/D) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวังลาเซยีนสกี ้(Lazienki palace) อกีหนึ่งพระราชวังซึง่ไดร้ับการยกย่องวา่มีความ
งามเทียบเคยีงไดก้ับพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งฝรั่งเศส พระราชวังน้ีเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิแ์ละ
เป็นพระราชวงัทางประวัตศิาสตร ์พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่18 และยังเคยเป็นที่ประทับ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครัง้เสด็จประพาส
วอรซ์อวใ์นปี ค.ศ. 1897  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอรซ์อว ์(Warsaw Old Town) ย่านประวัตศิาสตรท์ี่เก่าแก่ที่สุดของเมือง            

ซึง่องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้มืองเก่าวอร์ซอรเ์ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980 
ครอบคลุมถึงศูนยก์ลางทางประวัตศิาสตรข์องวอรซ์อว ์(Historic Centre of Warsaw) อันประกอบดว้ย 
โบสถพ์ระราชวัง ตลาดและอาคารบา้นเรอืนโดยรอบ น าท่านเดนิชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่

ส าคญัภายในเขตเมอืงเกา่ หลงัจากนัน้น าท่านสู ่ย่านตลาดเกา่ (Old Town Market Place) ย่านท่องเทีย่ว
ที่มีความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอรซ์อว ์โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้น
แลว้ แตถู่กสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ประกอบไปดว้ย ศาลาวา่การ (City Hall) รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

และรา้นคา้อืน่ๆ สิง่ก่อสรา้งที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซึง่
ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับวหิารเซนตจ์อหน์ (St. John's Cathedral) วหิาร
คาทอลกิที่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าวอรซ์อว  ์เป็นหนึ่งในโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอรซ์อว ์โดยวหิารถูก

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 14 ในศลิปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธคิ  จากนัน้น าท่านเขา้ชมพระราชวังหลวง (Royal 
Castle) ที่ถูกสรา้งขึน้ตามสถาปัตยกรรมแบบโกธคิครัง้ที่ประเทศโปแลนดย์า้ยเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่
วอรซ์อวใ์นปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพพ้ระราชวัง

หลวงแห่งใดในโลก 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารไทย 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั NOVOTEL WARSAW AIRPORT/OR DOUBLETREE หรอืเทยีบเทา่ (พกัคนืที ่2) 
 

 
 

วนัทีเ่กา้ วอรซ์อว ์ (B/-/-) 
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่าน แวะถ่ายรูปกบั พระราชวงัวลิานอฟ (Wilanow palace) หนึง่ในพระราชวงัหลวงแห่งกรุงวอรซ์อว ์ที่
ถูกบันทกึเป็นอนุสรณ์สถานที่ส าคัญที่สุดของประเทศโปแลนด ์แรกเริม่ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับของ
กษัตรยิจ์อหน์ที ่3 โซบสีก ีแห่งโปแลนด ์(King John III Sobieski) ในชว่งปลายศตวรรษที ่17 ดว้ยสไตล์

แบบบาโรก จากนั้นเพียงไม่นาน ถูกขายทอดต่อหลายช่วง ผลัดเปลี่ยนมือความเป็นกรรมสทิธิใ์นช่วง
ระยะเวลา 250 ปี จนกระทั่งถูกบูรณะอกีครัง้หลังถูกท าลายลงจากยุคสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปิดเป็น
พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตติัง้แต ่ค.ศ.1962 เป็นตน้มา 

 
10.30 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิวอรซ์อว ์(WAW) เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
13.00 น. ออกเดนิทางจากวอรซ์อวก์ลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่AY1144 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

15.40 น. เดนิทางถงึกรุงเฮลซงิก ิแวะเปลีย่นเครือ่ง  
17.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิฟินน์แอร ์เที่ยวบนิที ่AY141 สายการบนิฯ มีบรกิาร อาหาร

ค า่และอาหารเชา้ ระหวา่งเทีย่วบนิสูก่รุงเทพฯ (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9.40 ชัว่โมง) 

 
 
วนัทีส่บิ กรงุเทพมหานคร  

 
07.15 น เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั แกรนด ์โปแลนด ์
(บนิเขา้กดงัส ์– บนิออกวอรซ์อว ์ไมย่อ้นเสน้ทางไปมา) 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย. พ.ค. 

ราคาผูใ้หญ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ท่านพักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 77,900 72,900 

พักเดีย่วเพิม่ท่านละ 11,000 11,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 75,900 70,900 

ไม่เอาตัว๋เครือ่งบนิ BKK-HEL-GDN//WAW-HEL-BKK หกัคา่ตัว๋คนื 20,000 20,000 

ชัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทัวร ์เริม่ตน้ทีท่่านละ  

(ราคาสามารถยนืยันไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เท่านัน้) 

75,000-

120,000 

75,000-

120,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามันทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่
สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยันเท่านัน้ (คดิ ณ วนัที ่9 ม.ค.2563) ** 

 
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 
▪ ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้
▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กก., กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  

 
โปรแกรมท่องเทีย่วโปแลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถงึ 
▪ ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัชัน้นักท่องเทีย่วโดยสายการบนิ AY (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไม่เกนิ 20 กก./ท่าน) 

▪ คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามัน 
▪ คา่ประกนัภัยการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 
คา่รักษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภัยไม่ครอบคลมุผูท้ีอ่ายุเกนิ 

85 ปี) 
▪ คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 
▪ คา่อาหารทุกมือ้ตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

▪ เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
▪ คา่ทปิพนักงานขบัรถ / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ 

 

อตัราน้ีไม่รวมถงึ 
▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เชงเกน้โปแลนด ์ซึง่ลกูคา้ตอ้งไปยืน่วซีา่ดว้ยตนเอง (ช าระ ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ ประมาณ 2,300 บาท) 
▪ คา่ยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านตอ้งดแูลกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัท่านเอง 

▪ คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีไ่ม่ไดร้ะบ ุ
▪ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

การช าระเงนิ  
งวดที ่1: ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 35,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทางแนน่อน 

 งวดที ่2: ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
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กรณียกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไม่เก็บคา่ใชจ้่าย (เฉพาะกรณีไมไ่ดม้คีา่ใชจ้่ายใดๆเกดิขึน้)  
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-59 วนั หักค่ามัดจ า 35,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-74 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วนั หักค่ามัดจ า 35,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอืน่ (ถา้ม)ี   

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์     
(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้่าย 100%  
***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ วซีา่ในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก็์ตาม*** 

 
กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เคร ือ่งบนิเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบนิเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ
ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนการเดนิทาง (หากจ านวนลูกคา้ในคณะไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาทวัร ์เพิม่
ทา่นละ 4,000 บาท) 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสาย

การบนิ  การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบัตเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้น้ีจะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
▪ เน่ืองจากการท่องเทีย่วน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 
▪ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่เกดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เน่ืองจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง  
▪ ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 
กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการต ัว๋เคร ือ่งบนิเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิเองและมาเทีย่วร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ
ใหญ่เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

▪ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระ คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ัว๋เครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ
ค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยันจากพนักงาน 
แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
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โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้
▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ 

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบ
เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วม
เป็นทีเ่ดยีวกนัในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีร่ักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืน
ระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่ง

ได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่
เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

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

▪ ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กวา่

มาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ ความรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร ือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้น้ีจะชดเชยไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้
ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไม่ใชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไม่ครอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ดงันัน้ท่านจงึไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกดิการสูญหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์การชดเชย
คา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน้ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้
ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรัพยส์นิสว่นตวัของท่าน 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ประเทศโปแลนด ์
(ใชเ้วลาในการขอวซีา่ประมาณ 10-15 วนัท าการ) 

สถานฑตูไม่อนุญาตใหด้งึเลม่พาสปอรต์ หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันัน้ถา้ท่านรูว้า่ตอ้งใชเ้ลม่กรุณาแจง้บรษัิททัวรฯ์ เพือ่

ขอยืน่วซีา่ลว่งหนา้กอ่นกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เครือ่งบนิในช่วงทีท่่านจะเดนิทางมาดว้ย 
 

(การเตรยีมเอกสาร กรุณาอา่นใหเ้ขา้ใจ และเตรยีมใหค้รบ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใชง้านได ้เกนิ 6 เดอืนขึน้ไป และ มหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 แผ่น 
2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง จ านวน 2 รูป มรีายละเอยีดดงัน้ี  

- พืน้หลงัสขีาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใสส่ ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

http://www.followmeholiday.com/
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- ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกนิ 6 เดอืน) 
- ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลมุถงึศรีษะ และดา้นบนของหัวไหล ่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจน  
3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีผูห้ญงิ.....หากมกีารเปลีย่นค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบยีนหย่า (กรณีผูห้ญงิ.....ถา้หย่าและหากมกีารใชค้ าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สตูบิัตร (กรณีเด็กต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณต์อ้งแนบสตูบิัตรมา)  

8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์ (หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้ม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี  
- เด็ก เดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอื

อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัใคร (ระบุชือ่) มคีวามสมัพันธอ์ย่างไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ
ใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบุชือ่บดิา)  

- เด็ก เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้และ
ใหร้ะบุวา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบุชือ่มารดา)   

9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบสุถานฑตูและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ (อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน) 
- กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 
- กรณีพนักงานบรษัิท : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงนิเดอืน  

- กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษา นัน้ว่าก าลงัศกึษาอยู่ ระบุชัน้ปีทีศ่กึษา  

10. หลกัฐานการเงนิ :  (กรุณาเตรยีมใหถู้กตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ ส าเนาบัญช ีเลม่เดยีวกนั) 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชอีอมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุม่เกนิ 15 วนันับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การ
รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนักอ่นยืน่วซีา่) 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบญัชอีอมทรพัยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้ ************** 

 
หมายเหต ุ: หากสมุดบัญชแีสดงยอดรวมทีม่กีารกระโดดขา้มเดอืน (ยอดไม่ตอ่เน่ือง) เชน่จากเดอืน 1 ขา้มไปเป็น

ยอดของ เดอืน 3 (เดอืน 2 ไม่ม)ี ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบัญช ี
 

- บัญชฝีากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่่านตอ้งแนบบัญชอีอมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ัญชฝีากประจ า ตอ้งเตรยีมดงัน้ี 
- หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบัญชฝีากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุชือ่เจา้ของบัญชใีหค้รบถว้น มอีายไุม่เกนิ 20 วนันับจากวนัทีจ่ะยืน่วซีา่ 

- ส าเนาสมุดบัญชฝีากประจ า มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงนิใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรยีมเอกสารดงัน้ี 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือ่เจา้ของบัญช ีรับรองคา่ใชจ้่ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ
ชือ่ผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูตบิัตร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรอืหลักฐาน เพือ่แสดงสถานะ และความสมัพันธว์า่เป็น

คนในครอบครัวเดยีวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหล้กูจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูร้ับรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- หนังสอืรับรองเงนิฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  (สถานฑตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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