


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฮลซิงกิ	-	กรุงปราก
พักที่	HOLIDAY
INN	AIRPORT
ที่พักระดับใกล
เคียง			

2 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	สะพานชารล	-	จัตุรัสเมือง
เกาสตาเรเมสโต	-	อนุสาวรียยานฮุส	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ	-	เมือง
Karlovy	Vary

พักที่	HOTEL
RUZE	พัก
ระดับใกลเคียง

3 คารโลวีวารี	-	เมือง	เดรสเดิน	-	เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท	-	สวนสวิง
เกอร	-	เมืองรอตสวาฟ

พักที่	NOVOTE
WROCLAW
ที่พักระดับใกล
เคียง

4 กรุงริกา	/	เมืองริกา	-	ปราสาทริกา	(Riga	Castle)	-	โบสถเซนตปีเตอร
ริกา	-	ปอมดินปืน	-	อนุสาวรียอิสรภาพ	-	เมืองคราคูฟ	-	Torun	Old
Market	Square	-	โบสถเซ็นตแมรี่

พักที่	HOTEL
CONRAD,
KRAKOW
ที่พักระดับใกล
เคียง

5 คายออสวิทซ	-	เหมืองเกลือวิลิซกา	-	เมืองคราคูฟ

พักที่	HOTEL
CONRAD,
KRAKOW
ที่พักระดับใกล
เคียง

6 กรุงวอรซอ	-	ยานตลาดเกาวอรซอว	-	วิหารเซนตจอหน

พักที่
NOVOTEL
CENTRUM,
WARSAW
ที่พักระดับใกล
เคียง

7 สนามบินวอรซอว	-	สนามบินเฮลซิงกิ

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

13	พ.ย.	60	-	20	พ.ย.	60 59,900	บาท
55,900	บาท

59,900	บาท	55,900
บาท

59,900	บาท	55,900
บาท 15,000	บาท



ชวงเชา-	ชวงบาย
06.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

ชั้น	4	เคาทเตอร	S	สายการบินฟินแอร	เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเครื่อง
08.55	น.	เหิรฟาสู	กรุงเฮลซิงกิ	โดยสายการบินฟินแอร	Finnair	เทีย่วบินที	่AY090

15.05	น.	เดินทางถึง	กรุงเฮลซิงกิ	ประเทศฟินแลนด

ชวงคํ่า
17.35	น.	ออกเดินทาง	สูกรุงปราก	โดยสายการบินฟินแอร	โดยเทีย่วบิน	AY717

18.45	น.	เดินทางถึง	กรุงปราก	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	/นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที	่HOLIDAY	INN	AIRPORT	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

	พักที่	HOLIDAY	INN	AIRPORT	ที่พักระดับใกลเคียง			

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก



นําทานเดินทางเขาสู	ลานปราสาทปราก	ชม	“มหาวิหารเซนตวิตัส”	โบสถเกาแกสไตลโกธิกที่สรางขึน้ในปี
ค.ศ.1929

จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสูเขตเมืองเกา	ชม	“สะพานชารลส”	สะพานสัญลักษณของเมืองที่สรางขามแมน้ํา
วัลตาวาในชวงศตวรรษที่14	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก	ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของ
นักบุญตางๆ	ถึง	30	รูป
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	“จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต”	สถานที่นัดพบของชาวปราก	บริเวณโดยรอบลวน	เป็นอาคาร

และวิหารเกาแกอายุกวา	600	-	700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดน
ชม	“อนุสาวรียยานฮุส”	ผูนําฝ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวาเป็นพวกนอกรีต	ถูกเผาทั้งเป็นโดยผู

ปกครองของฝายคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิค	และ
ชม	“หอนาฬิกาดาราศาสตร”	ที่ทุกๆ	1	ชั่วโมงจะมีตุกตาสาวกพระคริสต	(12	Apostles)	ออกมาเดินผาน

หนาตางเล็กๆ	ดานบน	หอคอยจนครบ	12	องค	บริเวณใกลเคียงกันน้ียังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เกาแกที่สุด
ในยุโรป
จากน้ันเดินทางสู	เมืองคารโลวี	วารี	(KARLOVY	VARY)	เมืองที่มีการคนพบน้ําแรโดยพระเจาชารลที่	4	ใน

ปี	ค.ศ.	1522	ที่ดํารงตําแหนงเป็นพระจักรพรรดิแหงจักรวรรดิโ์รมันตะวันออก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOTEL	RUZE	พักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



สถานที่นัดพบของชาวปราก	บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแก
อายุกวา	600-700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดนจน	ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหป็นมรดกโลก

นักปฏิรูปศาสนา	วีรบุรุษของชาวเช็ก	ผูตอตานความเหลวแหลกฟ ุงเฟอของ
ศาสนาคริสตนิกายแคธอลิค	เชน	การที่บาทหลวงชั้นผูใหญแอบมีภรรยาลับ
จนเขาถูกตัดสินประหารชีวิต	โดยการเผาทั้งเป็น	จึงทําใหผูคนลุกฮือตอตาน
อํานาจพวกแคธอลิค	มีการจับบาทหลวงโยนลงมาจากหอคอย	จนเกิดสงคราม

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

เมืองการโลวี	วารี	ตั้งอยูหางจากเมืองปรากประมาณ	127	km.	เป็นเมืองที่มีชื่อ
เสียงเรื่องน้ําแร	และเป็นเมืองแหงสปาชั้นดี	ที่ในอดีตราชวงศตางๆ	ในยุโรป
และรัสเซีย	รวมถึงชนชั้นสูงทั้งหลายจะตองมาที่เมืองน้ี	Beethoven	และ
Mozart	ก็เคยมาเยือนเมืองน้ีดวย	ทําใหเมือง	Karlovy	Vary	เป็นเมืองสปาที่
ใหญระดับโลกและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และดวยความ
สวยงามของอาคารสถานที่ที่ถูกอนุรักษไวทําใหภาพยนตหลายเรื่องมาถายทํา
ที่น่ี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	RUZE	พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชม	เมืองคารโลวี	วารี	เมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของโบฮีเมีย	ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝ่ังแมน้ํา

เทปรา	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติและมีบอน้ํา	พุรอนถึง	12	แหง	ชมเมืองเป็นอยางยิ่ง
เชน	โบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปีเตอร	และเซนตปอล	อาคารกอสรางในสถาปัตยกรรม	ทู
โอดอร	หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	BECHEROVKA	เป็นของที่ระลึก
สมควรแกเวลา	เมือง	“เดรสเดน”	นครหลวงแหงแควนแซกโซน่ี
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําคณะชมความสวยงามของสถานที่สําคัญตางๆ	ภายในเมือง	ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุงเรืองและรํ่ ารวยมากที่สุด

แหงหน่ึงของยุโรป	รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนไดรับ
ฉายาวา“นครฟลอเรนซแหงลุมแมน้ําเอลเบ”



ชมความสวยงามอันโดดเดนของ	“เดอะเซมเพอรโอเปราเฮาท”	โรงอุปรากรประจําเมืองสรางเสร็จใน
ปี	ค.ศ.1878	โดยเซมเพอรในสไตลอิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังน้ีมีความโดดเดนอยางเทาเทียมกันทั้งดาน
สถาปัตยกรรม	และดนตรี	เพราะตัวอาคารออกแบบไดสวยงามสมสวน	เป็นที่จัดแสดงดนตรี	และอุปรากรในโอ
กาสสําคัญๆ
เขาชมสวนแสนสวย“	เดอะสวิงเกอร	”	Zwinger	สวนประจําวังที่สวยงาม	

เดินทางสู	เมืองวรอตสวัฟ	(Wroclaw)	(268	กม.)	เมืองที่เรียกไดวา	Colorful	city	เป็นเมืองที่มีอาคารหลาก
สีสันโดดเดนสวยงาม	เป็นเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของโปแลนด	และไดรับการจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	8
เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NOVOTE	WROCLAW	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

(	Dresden)	มาจากภาษาซอรเบียโบราณวา	Drežďany	แปลวาชนเผาแหงป า
ริมแมน้ํา	ทั้งน้ีเมืองเดรสเดินตั้งอยูบนริมฝ่ังแมน้ําเอลเบอ	เป็นเมืองหลวงของ
รัฐซัคเซิน	แตเป็นเมืองใหญอันดับสองของรัฐรองจากไลพซิจ	นอกจากน้ี
บริเวณเมืองเกายานใจกลางเมืองเดรสเดินยังไดรับการจดทะเบียนเป็นมรดก
โลกดานวัฒนธรรมอีกดวย

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสถานที่อันโดดเดนทางดาน	สถาปัตยกรรม	และดนตรี	ตั้งอยู	ณ	บริเวณ
จัตุรัสเธียเตอรใกลกับพระราชวังสวิงเกอร	เป็นโรงโอเปราที่ออกแบบในสไตล
บารอค	บริเวณอาคารหลังใหมดานหนาโรงโอเปราจะมีรูปป้ันของกษตัริยโจฮา
นทงอยูบนหลังมา

สวนสวิงเกอร	(Zwinger)	สวนสวยประจําวัง	สวนสไตลยุโรปที่ไดวิวภูเขาที่
สวยงามรมรื่น



เป็นเมืองหลักของจังหวัดดอลนือชล็อนสก	ประเทศโปแลนด	และถือวาเป็นที่
นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป	มีความหลากหลายและการเป่ียมลนดวยวัฒนธรรม
ของประวัติศาสตรในเมืองน้ี	เป็นดังสะพานเชื่อม	ที่เชื่อมระหวางคนในแตละรุน
แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน	เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ	ที่มีพื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร	ชีวิตที่เต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา	และมากไปกวาน้ัน
เมืองวรอตสวัฟใกลเขตชายแดนของสองประเทศ	น่ันคือชายแดนติดกับสา
ธารณรัฐเช็ก	และชายแดนติดกับประเทศเยอรมนี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTE	WROCLAW	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชม	ยานเมืองเกากรุงริกา	เมืองที่มีสวนผสมของอิทธิพลแบบลัตเวียน	รัสเซียน	และเยอรมัน	ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม	

ผานชมรองรอยกําแพงเมืองโบราณ	อาคารแบบอารตนูโว	ที่สรางในยุคกลาง	อายุเกาแกกวา	800	ปี	

ผานชมปราสาทริกา	ซึ่งปัจจุบันไดใชเป็นทํา	เนียบประธานาธิบดี
นําทานชม	โบสถเซนตปีเตอร	(St.Peter	Cathedral)	ที่งดงามเป็นโบสถกอธิคที่สําคัญ	และสวยงามที่สุด

แหงหน่ึงในเมืองริกา
ชม	ปอมดินปืน	The	Powder	Tower	สรางขึน้ตั้งแต	ปี	ค.ศ.17	ชม	อนุสาวรียอิสรภาพ	ตั้งอยูยานใจกลาง

เมืองริกา	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1935	เพื่อเป็นอนุสรณสถานรําลึกถึงเหลาทหารกลาผูเสียสละชีพในสงครามเรียก
รองอิสรภาพของลัตเวียระหวางปี	ค.ศ.1918	ถึงปี	1940

ชม	โบสถเซนตจาคอบ	เป็นโบสถคาทอลิกที่โดดเดนที่สุดในยานเมืองเกาชม	โบสถประจําเมืองริกา	Riga
Cathedral	อยูริมจัตุรัส	สรางเมื่อปี	1211

เที่ยง	บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางสู	เมืองคราคูฟ	(272	ก.ม.)	นําทานชมอดีตเมืองหลวงเกาของโปแลนดนานถึง	600	ปี

กอนยายไปที่กรุงวอรซอวในปี	ค.ศ.	1596	ไดรับการขึน้ทะเบียน	ใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1978	ซึ่งถือเป็น
มรดกโลกแหงแรกของประเทศโปแลนด
ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามดวยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง	โรมาเนสก,	โกธิค,	เรอเนอซองส,	บาโรค	และ

ร็อคโคโค
ชมตลาดนัดรีเน็ค	โกลน่ี	(Market	Square)	ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมือง
ชมโบสถเซนตแมรี	(St.	Mary	Church)	โบสถชื่อดังของคราคูฟ	สรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	14	ใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค	ภายในโบสถมีแทนบูชาสูง	13	เมตร	ถือเป็นแทนบูชาที่ใหญที่สุดในโลก	รังสรรคขึน้
โดยศิลปินชาวนูเรมเบิรก	ลวดลายแกะสลักเป็นตํานานในพระคัมภีรไบเบิล

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOTEL	CONRAD,	KRAKOW	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในกลุมรัฐบอลติก	ทั้งยังเป็นศูนยกลางดาน
วัฒนธรรม	การศึกษา	การเมืองการปกครอง	ธุรกรรม	พาณิชยกรรม	และ
อุตสาหกรรมในภูมิภาคน้ี	ที่สําคัญ	ยานเมืองเกาหรือศูนยกลางทาง
ประวัติศาสตรของเมืองริกา	ซึ่งถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก	ยังเต็มไปดวย
อาคารเกาแก	ทั้งที่เป็นอาคารไมสไตลนีโอคลาสสิกและอาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบอารตนูโว	นอกจากน้ี	ริกายังไดรับเลือกใหเป็นเมืองหลวง
แหงวัฒนธรรมของยุโรป	ประจําปี	2014	อีกดวย

สรางขึน้ในปี	1330	เพื่อเป็นที่อยูของ	Livonian	Order	เคยถูกทําลายไปใน
ศตวรรษที่	15	โดยชาวเมืองและไดรับการสรางขึน้ใหมโดยชาวเมืองเชนกัน
ปัจจุบันนอกจากเป็นที่อยูของประธานาธิบดีของลัทเวียยังเป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑดวย

โบสถเซนตปีเตอร	(St.	Peter	Cathedral)	ที่งดงามเป็นโบสถกอธิคที่สําคัญ
และสวยงามที่สุดแหงหน่ึงในเมืองริกา	ในอดีตโบสถแหงน้ีมีชื่อวา	“โบสถ
พอคา”	(Merchants	Church)	เน่ืองจากเคยใชเป็นสถานที่สําหรับจัดประชุมของ
เหลาพอคาในยุคน้ัน	ๆ	โบสถเซนตปีเตอรเป็นโบสถแบบกอธิคมาจนถึงปี
ค.ศ.1523	กระทั่งถึงชวงการเปลี่ยนนิกายจากคาทอลิกมาเป็นลูเธอรัน	โบสถ
แหงน้ีจึงเปลี่ยนเป็นโบสถสไตลแบบบาร็อคแทน

ปอมดินปืน	(The	Powder	Tower)	ยุคหน่ึงปอมแหงน้ีสรางดวยทรายและไดชื่อ
วา	Sand	of	Tower	แตตอมาก็พังทลายลง	และไดมีการสรางขึน้ใหม	ใน
ศตวรรษที่	17	ปอมดินปืนน้ีเป็นที่เก็บผงดินปืน	ซึ่งนับวาเป็นของที่มีคามากใน
ยามสงคราม	ปอมดินปืนแหงน้ีสามารถทานกระสุนปืนใหญจากรัสเซียไวได
และไดผานสงครามอีกครั้งในชวงสงครามโลกครั้งที่	๒	และหลังสงครามก็ไดมี
การบูรณะปอมอีกครั้งจนสามารถยืนเดนเป็นสงาใหเราไดยลความแข็งแกรง
ของมันจนถึงปัจจุบัน	ปอมดินปืนกลายเป็นพิพิธภัณฑการสงครามของลัตเวีย
จัดแสดงสิ่งของมีคา	เอกสาร	วัตถุโบราณดานสงครามของลัตเวียเพื่อใหลูก
หลานชาวลัตเวียไดเห็นความทุกขยากของบรรพบุรุษกอนจะมาเป็นประเทศ
ลัตเวียเชนทุกวันน้ี

อนุสาวรียอิสรภาพ	(Freedom	Monument)	อนุสาวรียที่ตั้งอยูในยานดาวน
ทาวน	ของเมืองริกา	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.	1935	ในชวงของการเรียกรอง
อิสรภาพของประเทศลัตเวียระหวางปี	ค.ศ.	1918-1940	โดยมีชื่อเรียกหญิงสาว
คนน้ีวา	“Milda”	โดยอนุสาวรียแหงน้ีออกแบบโดย	Ernests	Shtalbergs	มีความ
สูงประมาณ	42	เมตร	ดานบนประดับดวยรูปป้ันของหญิงสาวที่ถือดาว	3	ดวง
สื่อถึงภูมิภาคทั้งสามของประเทศลัตเวีย	คือ	Kurzeme,	Vidzeme	และ	Latgale

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรม	แบบนีโอคลาสสิซึ่ม,	แบบเรอเน
ซองส,	แบบโกธิค,	แบบบาร็อค	และแบบเบลลา	อีโปค	ดวยกันอยางกมลกลืน
และนามหัศจรรย	จึงเป็นเรื่องที่ไมแปลกเลยวา	ทําไมคราคูฟจึงเป็นเมืองแรกๆ
ที่ถูกบันทึกลงใน	บัญชีรายชื่อมรดกโลกที่สําคัญในดาน	วัฒนธรรม

ยาน	Torun	Old	Market	Square	ซึ่งประกอบไปดวยอาคารบานเรือนที่กอสราง
อยางสวยงาม	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	จนไดรับการขึน้บัญชีจากองค
การยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลกดานวัฒนธรรมเมื่อปี	ค.ศ.	1997	ชมศาลาวาการ
Town	Hall	อาคารสําคัญที่กอสรางดวยศิลา	แดง	ซึ่งเป็นจุดเดนของยานชุมชน
เกา

โบสถเซ็นตแมรี่	(Mariacki	Church)	ที่มีชื่อเสียงของแทนบูชาทําดวยดวยไม
แกะสลักมา	ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	14	ชมอาคารการคาผาในอดีต	(Cloth	Hall)
และถือ	วาเป็นจุดหลักทางการคาในสมัยน้ัน	กระทั่งจวบจนสมัยน้ีอาคารน้ีก็ยัง
ใช	เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศและเหลาอาคันตุกะของเมือง

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	CONRAD,	KRAKOW	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	คายกักกันเอาสชวิตช	(Auschwitz	Birkenau)	(68	ก.ม)	คายกักกันและคายมรณะที่ใหญ

ที่สุดในบรรดาคายกักกันของนาซี	ที่กลุมนาซีเยอรมันใชเป็นที่ทําการในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	คายแหงน้ี
จัดเป็น	1	ใน	5	มรดกโลกในประเทศโปแลนด	พิพิธภัณฑคายกักกันแหงน้ีสะทอนความนาสยดสยองและความ
ทารุณโหดรายของสงคราม	ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเขายึดโปแลนดไดในปลายปี	ค.ศ.	1939	ภายในพิพิธภัณฑคาย
กักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชของจริงของชาวยิวที่นาซีไดยึดไว
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เหมืองเกลือวิลลิกซกา	(Wieliczka	Royal	Salt	mine)	(82	ก.ม)

นําทานเขาชม	เหมืองเกลือ	แหงน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978	ถูกคนพบในศตวรรษที่	13	ชม	เหมืองเกลือ
ใตดินที่ใหญที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกวา	20	ลานปี	มีการขุดลึกลงไปถึง	327	เมตร	แบงออก
เป็นชั้นใตดินตางๆ	ถึง	9	ชั้น	ภายในเหมืองเกลือที่มี	หองโถงตางๆ	และโบสถเซนตกิงกา	(Chappel	of	St.	Kinga)
หองโถงขนาดใหญที่ประดับดวยแชนเดอเลียรที่ทําจากเกลือสองขางสลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือ	ตามแบบผล
งานของศิลปินดัง	ลีโอนาโด	ดาวินชี
นําทานเดินทางลึกลงไปที่ชั้น	3	ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยูภายในเหมืองแหงน้ี
จากน้ันเดินทางกลับเขา	เมืองคราคูฟ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOTEL	CONRAD,	KRAKOW	ทีพ่ักระดับใกลเคียง



	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

คายออสวิทซ	–	เบียรเคเนา	(AUSCHWITZ	–	BIRKENAU)	1	ใน	5	มรดกโลก
ในประเทศโปแลนดที่องคการ	UNESCO	ไดขึน้ทะเบียนไว	ตามปกติมรดกโลก
ขององคการยูเนสโก	จะเป็นมรดกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติ
เชน	ที่หวยขาแขงของไทย	แตมรดกโลกที่ออสวิทซเป็นมรดกโลกที่แสดงถึง
ความโหดเหี้ยมของมนุษย	ซึ่งเมื่อเปิดเผยออกมาทั่วโลกจะตองตะลึง	และคาด
ไมถึงวามนุษยเราจะสามารถทําทารุณเพื่อนมนุษยดวยกันไดถึงขนาดน้ี	คา
ยออสวิทซเป็นที่รูจักกันดีวาเป็น	“โรงงานสังหารมนุษยที่ใหญที่สุดในโลกของ
นาซี”	หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพใหกับคายแหงน้ี	มีเหยื่อ
ความโหดของนาซีที่รอดชีวิตเพียง	60,000	กวาคนเทาน้ัน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภัตตาคาร

ตั้งอยูที่เมืองวิลิชกา	ซึ่งอยูทางภาคใตของโปแลนด	และอยูหางจากเมืองครา
ครูฟไปประมาณ	30	กิโลเมตร	เป็นเหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก
ประวัติการทําเหมืองยาวนานมากวา	1,000	ปี	ตั้งแตศตวรรษที่	13	ถึงปลาย
ศตวรรษที่	20	งานเหมืองแรถูกยกเลิกในปี	1996	เน่ืองจากราคาเกลือตํ่ าและ
น้ําทวมเหมือง	อุโมงคในเหมืองน้ีมีขนาดใหญมาก	ประกอบไปดวย	9	ชั้นลึกลง
จากพื้นดินถึง	372	เมตร	มีทางเดินและทะเลสาบใตดินรวมกวา	300	กิโลเมตร
มีเครื่องมือและอุปกรณทําเหมืองแร	แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร
จากสมัยกลางจนถึงยุคปัจจุบัน	ในปี	1978	เหมืองแหงน้ีไดถูกบันทึกใหเป็น
มรดกโลก	(UNESCO's	1st	World	List	of	Cultural	and	Natural	Heritage	)

เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรม	แบบนีโอคลาสสิซึ่ม,	แบบเรอเน
ซองส,	แบบโกธิค,	แบบบาร็อค	และแบบเบลลา	อีโปค	ดวยกันอยางกมลกลืน
และนามหัศจรรย	จึงเป็นเรื่องที่ไมแปลกเลยวา	ทําไมคราคูฟจึงเป็นเมืองแรกๆ
ที่ถูกบันทึกลงใน	บัญชีรายชื่อมรดกโลกที่สําคัญในดาน	วัฒนธรรม

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	CONRAD,	KRAKOW	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	กรุงวอรซอว	(Warsaw)	(ระยะทาง	168	ก.ม)	เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศ

โปแลนด	ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา	วอรซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนดมาตั้งแต	ปี	1596	จนกระทั่งในชวง
สงครามโลกครั้งที่	2	ที่กองทัพนาซีไดบุกยึดครองตัวเมืองสวนใหญโดนทําลาย	หลังสงครามสงบลง	ชาว
โปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองน้ีขึน้มาอีกครั้งหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่สวยงามเอาไวอยางเดิม
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินเลน	ยานเมืองเกาวอรซอว	(Warsaw	Old	Town)	ยานประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของเมืองซึ่ง

และไดขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.1980

นําทาน	เดินชมยานตลาดเกา	(Old	Town	Market	Place)	ยานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมี



ความเกาแกที่สุดของเมืองเกาวอรซอวถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	13	ประกอบไปดวย	ศาลาวาการ	(City	Hall)
รานอาหาร	รานกาแฟ	และรานคาอื่นๆ	สิ่งกอสรางที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง	อาทิเชน	กําแพงเมืองเกา
(city	walls)	ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปัจจุบัน
นําทานแวะถายรูปกับ	วิหารเซนตจอหน	(St.	John's	Cathedral)	วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยูในเขตเมืองเกา

วอรซอว	เป็นหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของกรุงวอรซอว	โดยวิหารถูกสรางขึน้ในศตวรรษที่	14	ในศิลปะสไตลเม
โซเวียนโกธิค

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่NOVOTEL	CENTRUM,	WARSAW	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

กรุงวอรซอ	(WARSAW)	เมืองหลวงของโปแลนด	นครอันโออาอลังการที่สุด
แหงโลกยุโรปตะวันออก	มีความรุงเรืองทั้งทางดานศิลปะ,	สถาปัตยกรรม
อยางสูงสงมาแตกอนสงครามโลกครั้งที่	2

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ยานตลาดเกา	(Old	Town	Market	Place)	ยานทองเที่ยวที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและมีความเกาแกที่สุดของยานเมืองเกาวอรซอ	โดยอาคารสวน
ใหญลวนแลวแตถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	13	ซึ่งประกอบไปดวย	ศาลา
วาการ	รานอาหาร	รานกาแฟ	และรานคาอื่นๆ

วิหารเซนตจอหน	(St.	John's	Cathedral)	วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยูในเขตเมือง
เกาวอรซอ	และเป็นหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของกรุงวอรซอ	โดยวิหารถูก
สรางขึน้ในศตวรรษที่	14	ในสไตลเมโซเวียน	โกธิค	(Masovian	Gothic	style)

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTEL	CENTRUM,	WARSAW	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูสนามบินวอรซอว	มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี	(Tax	Refund)	และเลือกซื้อสินคาตางๆ

มากมายจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
อิสระอาหารม้ือกลางวัน	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
13.05	ออกเดินทางจากวอรซอวกลับ	โดยสายการบินฟินแอร	เทีย่วบินที	่AY742



อิสระอาหารม้ือกลางวัน	ตามอัธยาศัย

15.45	เดินทางถึง	กรุงเฮลซิงกิ	แวะเปลี่ยนเครื่อง
17.35	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินฟินแอร	โดยเทีย่วบิน	AY089

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ทาอากาศยานโชแปง	วอรซอตั้งอยูหางจากใจกลางเมืองวอรซอไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต	10	กิโลเมตร	(6	ไมล)	มีธนาคารหน่ึงแหงตั้งอยูที่ชั้นผูโดยสาร
ขาออก	จุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา	และตู	ATM	ตั้งอยูทั่วทั้งอาคารผูโดยสาร	มี
บริการอินเทอรเน็ตไรสายฟรี	(30	นาทีในอาคารผูโดยสารหลัก	4	ชั่วโมงใน
หองรับรองผูโดยสารระดับ	VIP	และระดับผูบริหาร)	สําหรับผูโดยสารทั่วทั้ง
อาคารผูโดยสาร	มีรานอาหารหลายแหงที่ทาอากาศยานโชแปง	วอรซอ	ให
บริการทั้งอาหารโปแลนดและอาหารนานาชาติ	นอกจากน้ี	ยังมีบารของวาง
และรานกาแฟแบบบริการตนเอง	ซึ่งตั้งอยูทั้งกอนและหลังจุดตรวจความ
ปลอดภัย

สนามบินทั้งภายในและระหวางประเทศ	ตั้งอยูที่เมืองเฮลซิงกิ

07.15	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	หากกรุปไมสามารถออกเดินทางได
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก
ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่
ไดระบุไวโดยทัง้หมด

5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	15	ทาน	และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง

6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว
ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก

7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร
เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามทีส่ถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และ
อํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานัน้	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน

8.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย
จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋
ทานจะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย
ทัง้หมด	100%

10.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ
ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะนัน้ทาน
ควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ

1.	กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	40,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง	Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิ
ฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

**	กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา	**

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-ปราก	//	วอรซอร	-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12	ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	ราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับ



งานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมเป็นหลัก

4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม

5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง	1	ทาน
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(ชึน้อยูกับเงื่อนไขกรมธรรม)	ในกรณีทานอายุ

เกิน	75	ปี	ทานตองซื้อประกันเพิ่ม

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)

5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	12	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึ้นอยูกับ

ประเทศทีจ่ะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก

ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณทสุด)	
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN
แทนการใชชื่อแตละสถานทูต	พรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุก
หนา	ยอนหลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใช
ยื่นวีซา	(ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด



หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต

ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

1.	สายการบินฟินนแอร	จํากัดกระเป าทีใ่ชโหลดใตทองเครื่องไดเพียง	1	ชิ้นเทานัน้	น้ําหนักไมเกิน	20
กิโลกรัม	และกระเป าถือขึ้นเครื่อง	1	ชิ้น	น้ําหนักไมเกิน	8	กิโลกรัม	(ขนาดไมเกิน	45	x	25	เซนติเมตร)

2.	ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาที่
3.	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การ

ลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนัน้	เพื่อ
ความปลอดภัยในการเดินทาง	โดย	เวิลด	คอนเน็คชัน่ส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจ
ตัดสินใจ	ณ	ขณะนัน้ทัง้น้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

	1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได					

2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทัง้หมด			

3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
	4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน								เก็บคาบริการทัง้หมด	100	%


