
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

GGGRRRAAANNNDDD   PPPOOOLLLAAANNNDDD   888   DDDAAAYYYSSS   
 
วันที� 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ  เสาร์ 
20.00 น. พร้อมคณะที�สนามบินสวุรรณภมู ิประต ู8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที�

คอยอํานวยความสะดวกในเรื�องสมัภาระและการเช็คอิน จากนั 2นเชิญรอ ณ ห้องพกั
ผู้ โดยสารขาออก  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน :; วนั โดยซื 2อตั=วเครื�องบิน, เช่ารถโค้ช, 
จองที�พกั, ร้านอาหาร สถานที�เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที�เกิดเหตกุารณ์ 
อาทิ การยกเลิกเที�ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที�ยวบิน (ขึ 2นเครื�องไม่ทนั), 
การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางลา่ช้า 
หรือเหตสุดุวิสยัอื�น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธิG
ในการเปลี�ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที�ชําระแล้ว เพราะทางบริษัท
ฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื�น ๆ เกิดขึ 2นนอกจากใน
รายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิ�งที�ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

 

23.25 น. ออกเดินทางสูก่รุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY144  
วันที� 2 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - คราคูฟ (โปแลนด์) - เที�ยวย่านโอล์ดทาวน์ อาทติย์ 
05.55 น. ถึงสนามบินกรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์  
08.40 น. นําคณะตอ่เครื�องสูเ่มืองคราคฟู โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY1161  
09.40 น. ถึงสนามบินกรุงสูเ่มืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ เมืองที�มกีารผสมผสานของสถาปัตยกรรม

แบบนีโอคลาสสคิ, เรอเนซองส์, โกธิค, บาร็อกและเบลลา-อีโปค์ ไว้ด้วยกนัอยา่งนา่
มหศัจรรย์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย หลงัอาหาร นําท่านเที�ยวชมเมืองหลวงเก่าคราคูฟ (Krakow) ปี ค.ศ. 965 คราคูฟ หนึ�งใน

ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ที�สําคัญที�สุดแห่งโปแลนด์ และมีอารยธรรม
รุ่งเรืองมากที�สดุ อนัจะเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที�สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุก
สมัย ตั 2งแต่ โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนสซองส์, บาร็อก, ร็อกโคโค จนถึงนีโอคลาสสิคและ
อาร์ตนโูว ขึ 2นชมวาเวลฮิลล์ อนัเป็นที�ตั 2งของพระราชวงัหลวง และเป็นที�ประทบัของกษัตริย์
โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ที�งดงามแห่งหนึ�งของยุโรป 
อิสระให้ทา่นถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า และใกล้กนัเป็นมหาวิหารวาเวล มีความสาํคญัในทาง
ประวตัิศาสตร์ ใช้เป็นที�ราชาภิเษกกษัตริย์ทกุพระองค์, ป้อมปราการ (Barbakan) อายุกว่า 
600 ปีที�ปกปักษ์รักษาเมืองที�หลงเหลอือยู ่แนวกําแพงเมืองเดิมเป็นที�ชื�นชอบของศิลปินที�จะ
มาแสดงผลงานและวิถีชีวิตของชาวยิปซี 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั NOVOTEL KRAKOW CITY WEST HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันที� 3 คราคูฟ - ค่ายกักกันเอ๊าท์สวทิช์ เบอร์กเนา (ค่ายกกักนัและพิพิธภณัฑ์สงคราม) - 
เมืองวูซ  

จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่เมืองเอาส์ชวิตซ์ - เบอร์กเนา (Auschwitz-Birkenau) ที�ตั 2งค่ายกักกันและ (70 ก.ม.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิพิธภัณ ฑ์สงคราม ภาพสะท้อนให้เห็นถึงการทารุณ กรรมและความโหดร้ายของ
สงครามโลกครั 2งที� 2 ที�ชาวนาซีนําเอานกัโทษชาวยิวขึ 2นรถไฟสูค่่ายกกักนัแหง่นี 2และใช้เป็นที�
ประหารด้วยแก๊สพิษรมควนั กว่า 1.5 ล้านคน ชมสารคดีในประวตัิศาสตร์กบัเรื�องราวของ
ความเป็นจริง นําท่านเข้าสู่พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง อนัเป็นสถานที�ต่างๆ ในค่ายกักกัน อาทิ 
ห้องขงันกัโทษ, ห้องรมแก๊สพิษและเตาเผาศพ นําทา่นขึ 2นหอคอยเพื�อชมทศันียภาพของคา่ย
กกักนัที�แข็งแรงและใหญ่ที�สดุซึ�งองค์การยเูนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางประวตัิศาสตร์
ด้วย 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองวซู (Łódź) เมืองใหญ่อนัดบัที� 3 ของประเทศโปแลนด์ อยู่ทาง

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ก่อนถึงเมืองวอร์ซอร์ ชื�อของเมืองแปลว่า เรือ เมืองนี 2เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมสิ�งทอโดยเฉพาะฝ้าย เป็นศูนย์กลางการศึกษาและศูนย์กลางการถ่าย
ภาพยนตร์ ก่อนหน้าสงครามโลกครั 2งที� 1 เมืองนี 2เป็นส่วนหนึ�งของประเทศรัสเซียปัจจุบัน 
และได้พฒันาจากหมู่บ้านเลก็ๆ จนกลายเป็นเมืองอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ในคริสต์ศตวรรษ
ที� 19 อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

(223 ก.ม.) 

 
 

 
19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั HOLIDAY INN LODZ HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.ihg.com 
วันที� 4 เมืองวูซ - เมืองกดังส์ - เที�ยวชมเมืองเก่า อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะออกเดินทางสูเ่มืองกดงัส์ (Gdańsk) เมืองบนชายฝั�งทะเลบอลติก มีชื�อเดิมวา่เมือง

ดนัซิก (Danzig) ตั 2งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของ
ประเทศและเป็นทา่เรือที�สาํคญัของโปแลนด์  

(340 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะเดินเลน่ยา่นเมืองเก่ามีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ผา่นตลาดผา่นหิน Coal 

Market และไมค่วรพลาดกบัสนิค้าขึ 2นชื�อของที�นี�คืออําพนั นําทา่นผา่นประตทูองคาํ Golden 
Gate สูย่า่นเมืองเก่า อนัเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและการค้าขายตั 2งแตศ่ตวรรษที� :o และ :p 
อาคารบ้านเรือนของที�นี�ได้รับอิทธิพลจากชาวดชัต์ จากถึงโบสถ์ St.Mary’s Church โบสถ์ที�
ใหญ่ที�สดุในยโุรป สร้างในปี ค.ศ.1379 ภายในมีภาพเขยีนสเีรื�องราวในคมัภีร์ไบเบิลกวา่สอง
หมื�นภาพ และไมพ่ลาดกบัการชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที�อยูใ่นตวัโบสถ์  

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั SCANDIC GDANSK HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.scandichotels.com 

วันที� 5 เที�ยวชมเมืองกดังส์ - อาคาร Crook House - ท่าเรือ - กรุงวอร์ซอ  พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. พาทา่นเดินทางสูบ่ริเวณทา่เรือ ผา่นถนน Heroes of Monte Casino Street ทา่นสามารถ

เห็นอาคารรูปร่างแปลกตา หรือคนที�นี�เรียกวา่ Crook House ตลอดทางสูบ่ริเวณทา่เรือ ซึ�ง
ถือเป็นอาคารไม้ที�ยาวที�สดุแหง่หนึ�งในยโุรป จากนั 2นทา่นจะได้เห็นเสากระโดงเรือโบราณ 3 
เสางดงามตรงหน้า อิสระให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจก่อนอําลาเมือง  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย นําคณะออกเดินทางสู่เมืองวอร์ซอ เมืองหลวงที�มีชีวิตชีวามากที�สดุแห่งหนึ�งในยโุรปกลาง 

วอร์ซอเป็นเมืองที�มีอายเุกือบ 700 ปี แตก็่ยงัถกูจดัวา่เป็นเมอืงใหมส่าํหรับประวตัศิาสตร์ของ
ชาติโปแลนด์ เมืองวอร์ซอ ได้เกิดขึ 2นมาจากเดิมที�เป็นป่ามาโซเวียน (Mazovian) เมื�อ
สงครามโลกครั 2งที� 2 เริ�มขึ 2นในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกป้องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ 
จนในที�สดุก็เกิดการจลาจลและการก่อความไม่สงบขึ 2นในโปแลนด์ การพยายามต่อต้าน
ความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายป่าเถื�อน กองกําลงัทหารนาซีได้เผาทําลายล้าง

(359 ก.ม.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอร์เซ็นต์ หลงัสงครามจบสิ 2น ชาวโปลิชได้ช่วยกัน
บูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ 2นมาใหม่ ด้วยความมุ่งมั�นและตั 2งใจกับความเสียสละของ
ประชาชน ทําให้วอร์ซอในวนันี 2กลบัมาเป็นเมืองเก่าในประวตัิศาสตร์ที�สวยงามดงัเดิม 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที� 6 เที�ยวเมืองเก่าวอร์ซอ - พระราชวังเกาะกลางนํ _าลาเซียนสกี _ พฤหัสบด ี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
08.00 น. นําคณะเที�ยวชมเมืองวอร์ซอ ที�มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขตเรียกว่า 

Warsaw Ghetto เข้าสู่เขตเมืองเก่า (Stare Miasto) สร้างขึ 2นมาตั 2งแต่คริสต์ศตวรรษที� 13 
เป็นที�ตั 2งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวงัหลวง (Royal Castle)  เข้าชมภายในที�ตกแต่งอยา่ง
วิจิตรพิสดารด้วยศิลปวตัถแุละเครื�องประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบตัิลํ 2าคา่ ภายในมีภาพเขียนที�
สาํคญัคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มมุมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลยีน เบอร์นาโด คานาเลต็โต 
ที�ชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอร์ซอจนกลับมาเป็นเมืองหลวงที�
สวยงาม Royal Way หรือถนนราชดําเนิน ความยาวกว่า 4 กิโลเมตร เป็นที�ตั 2งของอาคาร
บ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ซอ มีพื 2นที�สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตัวเมือง 
สถานที�สวยงามและดงึดดูใจมากคอื บริเวณสวนในอทุยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปปั 2น
ของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนี 2ได้เคยเป็นที�ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลที� 5) ของไทยเมื�อครั 2งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เมื� อ ได้ เวลาอัน สมควรเดินทางไปเยี� ยม ชมพ ระราชวัง เกาะกลางนํ 2าลาเชียนสกี 2 

(Lazienki Palace) สร้างเสร็จปี ค.ศ.:o}~ และกษัตริย์สตานิสลอว์ที� � ออกุสตสุ ได้ทรงซื 2อ
ที�ดินและอาคารหลงันี 2ในปี ค.ศ.:poo และปรับเปลี�ยนให้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน เพื�อเป็นที�
ประทบัสว่นพระองค์ของกษัตริย์ในราชวงศ์โปแลนด์เรื�อยมา จากนั 2นเดินทางตอ่เพื�อเยี�ยมชม
บรรยากาศของเมืองวอร์ซอ และถ่ายภาพจุดสําคญัอยา่ง “ศนูย์วฒันธรรมและวิทยาศาสตร์
วอร์ซอ” อาคารในรูปแบบนีโอคลาสสิคโกธิก หรือที�ในแถบยโุรปตะวนัออกเรียกวา่ “รูปแบบ
สงัคมนิยม” ที�ทั 2งโออ่า่ สงูเดน่เป็นสง่าที�สดุในเมืองวอร์ซอ 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร Local 
 นําทา่นเข้าสูที่�พกั RADISSON BLU SOBIESKI HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั www.radissonblu.com 
วันที� 7 วอร์ซอ - สนามบนิ ศุกร์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม Buffet 
09.00 น. ได้เวลาอนัสมควร นําคณะออกเดินทางสูส่นามบิน เพื�อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ทา่นได้ทํา TAX  REFUND  คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที�  AY1144   
15.40 น. แวะเปลี�ยนเครื�องที�กรุงเฮลซงิกิ ประเทศฟินแลนด์   
17.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที�ยวบินที� AY141  
วันที� 8 เดินทางกลับถงึกรุงเทพฯ เสาร์ 
07.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิGในการปรับเปลี�ยนโปรแกรมเพื�อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า  
โดยจะคาํนงึถึงผลประโยชน์ที�นกัทอ่งเที�ยวได้รับเป็นหลกัฯ) 
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12-19 ตลุาคม 2562 7744,,000000..--  6677,,000000..--  6600,,000000..--  1166,,000000..--  1122,,000000..--  --2233,,000.000.--  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--2211,,000000..--  
19-26 ตลุาคม 2562 7788,,000000..--  7711,,000000..--  6633,,000000..--  1166,,000000..--  1122,,000000..--  --2288,,000.000.--  

--2244,,000000..--  
คา่ทวัร์รวม : 
 � คา่ตั=วเครื�องบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ�มของนํ 2ามนัเชื 2อเพลงิ ณ วันที� 8 พฤษภาคม 2562  

� คา่รถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวยี ทอ่งเที�ยวตามโปรแกรมที�ระบ ุ

� คา่เข้าชมสถานที�ตา่งๆตามที�ระบใุนรายการ  

� คา่โรงแรมที�พกัระดบั � ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที�ทา่นจอง
ห้องพกัแบบ � เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะใน
เขตแลปป์แลนด์ สว่นใหญ่จะไมม่ีเครื�องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี�ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 2น �-� เทา่ตวั   

� คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปกําหนดมาตรฐานไว้ที� � € / ทา่น / วนั 

� คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ�นในแตล่ะประเทศ 

� คา่ธรรมเนียมวีซา่ฟินแลนด์ (เชงเก้น) 

� ค่าประกนัการเดินทางของ  MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/
อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิ 2นเชิง จากอบุตัิเหต ุสาํหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จํานวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื�องหลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 
1,500,000 บาท ทั 2งนี 2ครอบคลมุถึงประกนัสขุภาพที�ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจําตวั 

� คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ นํ 2าหนกัไมเ่กิน 23 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน           
7 กิโลกรัม (สายการบนิฟินแอร์ เข้มงวดเรื�องนํ�าหนักกระเป๋า ซึ�งอาจทาํให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม) 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
 � คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% 

� คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ�น 

� คา่ทําหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 

� คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เครื�องดื�มในห้องพกั และคา่อาหารที�สั�งมาในห้องพกัคา่อาหารและ
เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที�ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิ�ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทาง กรุณาตดิตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที�ทา่นรู้จกัและเชื�อถือได้ ซึ�งจะดแูลทา่นด้วย

ขั 2นตอนที�ง่าย สะดวก และมปีระสทิธิภาพ เพื�อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น กรุณาจองทวัร์และชําระเงนิมัดจํา
ล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดนิทางหนึ�งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที�จอง ซึ�งเงินมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการ
จองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากทา่นไมชํ่าระเงินสว่นที�เหลอืตามวนัที�
กําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่ีเงื�อนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อื 2ออํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี 2 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการไมรั่บจองทวัร์สาํหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี 2 

1. เด็กที�มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ � ขวบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผู้สงูอายทีุ�มคีวามจําเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเครื�องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผู้ เดินทางที�บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

4. ทา่นที�มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลที�มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ที�ดื�มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 
สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ที�ไมย่อมรับเงื�อนไขระหวา่งทวัร์ ที�มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ที�ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ�งบางครั 2งอาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะทา่นอื�นหรือโปรแกรมทอ่งเที�ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 :. การยกเลกิและขอเงินคา่บริการที�ชําระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 2 

    :.: ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว                
          ให้คืน noo% ของเงนิค่าบริการ 
    :.� ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว 
         ให้คืน ro% ของเงนิค่าบริการ 
    :.� ยกเลกิการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที�นําเที�ยว  
          ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 �. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวที�ได้จา่ยจริง เพื�อการเตรียมการจดัการนําเที�ยวตอ่ไปนี 2 ให้นํามาหกัจากเงิน  
    คา่บริการที�ต้องจ่ายตามข้อ : แตถ้่าคา่ใช้จ่ายสงูกวา่เงินคา่บริการที�ได้ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวจะเรียกจาก 
    นกัทอ่งเที�ยวไมไ่ด้ ทั 2งนี 2ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยว แสดงหลกัฐานให้นกัทอ่งเที�ยวทราบ ดงัตอ่ไปนี 2 
    �.: คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    �.� คา่มดัจําของบตัรโดยสารเครื�องบิน 
    �.� คา่ใช้จ่ายที�จําเป็นอื�นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ที�นํามาใช้นี 2 เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แหง่พระราชบญัญตัิธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.�;;: โดย
ประกาศใช้นบัตั 2งแตว่นัที� :; มิถนุายน �;;� เป็นต้นไป 

ตั=วเครื�องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องชําระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที�สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที�นั�งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาํเนินการออกตั=วเครื�องบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั 2น และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั
เจ้าหน้าที�ฯ เพื�อยืนยนัในกรณีที�ตั=วเครื�องบินสามารถทํา REFUND ได้หรือไมก่่อนที�ทา่นจะชําระเงินคา่ทวัร์สว่นที�เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินฟินแอร์ ในกรณีตั=วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ One World ได้ขึ 2นอยูก่บัเงื�อนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินนั 2น ๆ ซึ�งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางสว่นหรือทั 2งหมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นั 2น 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมนํ 2ามนัเชื 2อเพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที�ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2562 การเปลี�ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ�มที�ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที�ออกตั=ว 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 � ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัที�มีเตียงเดี�ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึ�งห้อง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที�มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 2 ทา่น 

� ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที�เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / สาํหรับ
ผู้พกั 3 ทา่น (ทั 2งนี 2ขึ 2นอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที�แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

� ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที�มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึ�งห้อง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที�มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / สาํหรับพกั 1 ทา่น 

� ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin / Double) ในกรณีที�ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึ 2นอยูก่บัข้อจํากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึ�ง
อาจจะทําให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที�ต้องการ 

� โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอณุหภมูิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเทา่นั 2น   

� ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 2น �-� เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิG ในการ
ปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ีอา่ง
อาบนํ 2า ซึ�งขึ 2นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั 2น ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจา่ยเพิ�มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ�มเติมได้ 

สถานที�เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั 2งปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัที�สถานที�เข้าชมนั 2น ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัที�คณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที�ระบไุว้ในเอกสารของสถานที�นั 2น ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื�อให้ทา่นได้
เข้าชมสถานที�ดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึ�งเหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชม
สถานที�ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื�องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถาม
รายละเอียดสถานที�เข้าชมจากเจ้าหน้าที�ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนชําระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 � คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระสาํหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ : ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ�มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ 2นลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ � ยโูร / ใบ / ครั 2ง 

� สาํหรับนํ 2าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื�องบิน คือ 23 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชั 2น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํ 2าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิของสายการบินที�ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

� สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบินอนญุาตให้นําขึ 2นเครื�องได้ ต้องมีนํ 2าหนกัไมเ่กิน 8 กิโลกรัม และมีความกว้าง 45 
เซนตเิมตร (18 นิ 2ว) x ยาว 56 เซนติเมตร (21.5 นิ 2ว) x สงู 25 เซนติเมตร (9.75 นิ 2ว)  

� ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 2าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ�ากวา่มาตรฐาน
ได้ ทั 2งนี 2ขึ 2นอยูก่บัข้อกําหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิGไมรั่บภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในนํ 2าหนกั
สว่นที�เกิน 

� กระเป๋าและสมัภาระที�มีล้อเลื�อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ 2นบนพาหนะการเดินทาง 

� บริษัทฯขอสงวนสทิธิGในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน :�,��� บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี� (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสบูบหุรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ตา่ง ๆ จะมีข้อกําหนดที�ชดัเจนใน

เรื�องการสบูบหุรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสาํหรับผู้สบูบหุรี� ทั 2งนี 2เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ � - ; ชั�วโมงติดตอ่กนั ทา่นและ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั 2งหมด 

ตามกฎระเบียบการยื�นวซ่ีาเข้าประเทศโปแลนด์ ใช้เวลาทาํการประมาณ 14 วนัทาํการ 

(ลกูค้าทกุทา่นต้องมาโชว์ตวัเพื�อทําการสแกนลายนิ 2วมือที� VFS เชค) 
� พาสปอร์ตที�ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุม่ตํ�ากวา่ o เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่ประเทศเชง

เก้นหรือประเทศอื�น กรุณาแนบมาด้วยเพื�อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
� รูปถ่ายสขีนาด � นิ 2ว จํานวน � ใบพื 2นหลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวดําและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน o เดือน 
� สาํเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่ึง �� ปีบริบรูณ์  
� หนงัสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สงักดัที�ทา่นทํางานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่านั 2นโดยระบตุําแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี 2และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลงัจากนั 2นจะกลบัมาทํางานตามปกติหลงัครบ
กําหนดลา   

� กรณีที�เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที�คดัไว้ไมเ่กิน o  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงิน ออมทรัพย์ ของบริษัทฯ ย้อนหลงั o เดือน 

� หนงัสือรับรองจากทางธนาคาร  และแนบสําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั o เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนั ควรเลือกเลม่ที�มีการ
เข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า o หลกั เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที�เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรอง
คา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** (วนัที�ไปแสดงตนที�สถานทตูรบกวนทกุทา่นเตรียมสมดุบญัชีเงินฝาก
เลม่จริงไปด้วย) 

� กรณีที�บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั 2งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ : –oแล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบบัเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน โดยระบุชื�อผู้ เดินทางและ
เหตผุลที�จดัการเดินทางนี 2ในจดหมายด้วย 

� กรณีที�เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาตวัจริง   
� กรณีที�เด็กอายตุํ�ากว่า �� ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา, มารดา จะต้องไป

ยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผู้ อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

� การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม ่ก็ต้องชําระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครั 2ง 

� หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทั 2งนี 2บริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

� กรณีที�ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิGในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวีซา่ของทา่น เนื�องจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

� ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

� บริษัทขอสงวนสิทธิในการความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆอันเกิดจากการปฏิเสธวีซ่าของทางสถานทูต ตามข้อตกลงของ
สนธิสญัญาเชงเก้น ในกรณียื�นวีซา่ผิดประเภทหรือผิดจากเงื�อนไขที�สถานทตูระบไุว้ 

หลงัจากการจองทวัร์และชําระเงินมดัจําแล้ว ทางบริษัท ฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 

และเงื�อนไขที�บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
  

  

 


