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เฮลซิงก ิ– กดญัสก์ - ปราสาทมาลบอร์ก (มรดกโลก) – โทรุน - พอซนัน  
วรอตสวฟั - เชสโตโชวา – อารามจัสนากอร่า 

คราคูฟ - ค่ายกกักนัเอาชวติซ์– เหมืองเกลือวลิลกิซ์กา – ราดอม - วอร์ซอร์ 
วนัทีเ่ดินทาง 

25 เม.ย.-02 พ.ค. // 18-25 พ.ค. // 08-15 มิ.ย.  2562  
( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วนัที่1 กรุงทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฮลซิงก ิ
20.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทย (เคาเตอร์ G) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.05 เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์โดยสายการบินฟินแอร์ เทีย่วบิน AY144 

วนัที่2 เฮลซิงก ิ– กดญัสก์ – ชมเมือง 
05.20 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(แวะเปลีย่นเคร่ือง 2 ช่ัวโมง)  
07.45  ออกเดินทางสู่เมืองกดัญสก์ Gdansk ประเทศโปแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เทีย่วบินที ่AY1171 
08.45 ถึงสนามบินกดัญสก์ Gdansk ประเทศโปแลนด์ หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  
 น ำท่ำนเขำ้สู่เมือง “กดญัสก์” เมืองเก่ำแก่อำยุกว่ำ 1,000 ปี ตั้งอยู่บนชำยฝ่ังทะเลบอลติก บนปำกแม่น ้ ำวิสตูลำ 

(Vistula) และมอตลำวำ (Motlawa) กดญัสกจึ์งกลำยเป็นเมืองท่ำท่ีส ำคญัมำตั้งแต่ศตวรรษท่ี 10 โดยมีสินคำ้ส่งออก
ส ำคญัคืออ ำพนัและอิฐแดง เขำ้สู่ถนนลองเลน (Long Lane) หรือ Ulica Dluga ถนนสำยหลกัของเมืองมำตั้งแต่ยุค
กลำง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถำนท่ีส ำคญัหลำยแห่ง รวมถึงตลำดกลำงเมือง (Long Market) หรือ Dlugi Targ และเขตท่ี
พกัของเศรษฐีของกดำนสกใ์นอดีต น ำท่ำน…  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ชมศำลำว่ำกำรเมืองกดญัสก์ “กรีนเกท” (Green Gate) หรือ Brama 
Zielona ท่ีสร้ำงตำมแบบศำลำว่ำกำรเมืองของเมืองแอนตเ์วิร์ป ของ
ประเทศเบลเยียม ท่ีสร้ำงในรูปแบบสถำปัตยกรรมแบบโกธิก – 
เรอเนซองส์ เป็นตึกท่ีพ  ำนกัของรำชวงศใ์นอดีต ปัจจุบนัเป็นส่วนจดั
แสดงหน่ึงของพิพิธภณัฑแ์ห่งชำติ 

 

ชม อำธสัคอร์ท (Artus Court) หรือ Dwor Artusa ตึกใจกลำงเมือง
เก่ำ เป็นท่ีพบปะสังสรรค์ของชำวเมืองและพ่อคำ้ท่ีมำท ำกำรคำ้ขำย
ในอดีต เสียหำยอย่ำงหนักจำกช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนั
ได้รับกำรบูรณะได้คงสภำพเดิมท่ีสุดจำกรูปภำพเก่ำ เป็นส่วนจดั
แสดงของพิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตร์แห่งกดำนสก ์ 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร // หลงัอาหารน าท่าน… 

ชมโกลเดน้เกต (Golden Gate) หรือ Zlota Brama ส่ิงก่อสร้ำง
ลกัษณะคลำยประตูชยั มีรูปป้ันเชิงสัญลกัษณ์ขนำดใหญ่ 8ช้ิน ท่ีส่ือ
ถึง คุณธรรม สันติภำพ อิสรภำพ ควำมมัง่คัง่ ศกัด์ิศรี ควำมกตญัญู
ควำมยติุธรรม และควำมสำมคัคี สร้ำงข้ึนในปี 1642-1644 ถูกท ำลำย
ในระหวำ่งสงครำมโลกคร้ังท่ีสอง และบูรณะข้ึนใหม่ในปี 1997  

 

ชมโบสถ์เซนตแ์คทเธอรีน (St. Catherine's Church) โบสถ์ท่ีเก่ำแก่
ท่ีสุดของกดำนสก ์สร้ำงข้ึนมำตั้งแต่ปีค.ศ.1227และหอคอยโบสถ์ถูก
สร้ำงข้ึนเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1450 เดิมเป็นโบสถ์นิกำยโปรแตสเตนท์ 
ต่อมำเปล่ียนเป็นโบสถ์โรมนัคำธอลิค ในปีค.ศ.1945 หอคอยถูก
ท ำลำยในสงครำมโลกคร้ังท่ีสองแต่ไดรั้บกำรบูรณะข้ึนใหม่อีกคร้ัง 

 

เก็บภำพเป็นท่ีระลึกบริเวณ แหลมเวสเตอร์พลำท (Westerplatte) 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ เน่ืองจำกเป็นสนำมรบ
ของสงครำมเวสเตอร์พลำท ระหว่ำงโปแลนด์และเยอรมนันีในช่วง
กำรบุกรุกโปแลนด์ ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของอนุสรณ์สถำน ท่ีสร้ำงดว้ย
หินแกรนิตเป็นสัญลกัษณ์ มีขนำดใหญ่สูง 25 เมตร 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  SCANDIC GDANSK หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่3  กดญัสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก (มรดกโลก) – โทรุน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
 หลงัอำหำรเดินทำงสู่เมืองมลับอร์ก Malbork (67 กม.) เมืองเก่ำแก่ในยุคกลำงท่ีก่อตั้งโดยอศัวินทิวทอนิกใน

ศตวรรษท่ี 13 จำกนั้นน ำท่ำน... 



 

ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกับปรำสำทมัลบอร์ก (Malbork Castle) 
สถำปัตยกรรมแบบยคุกลำงผสมผสำนกบัสไตล์โกธิคท่ีสร้ำงข้ึนดว้ย
อิฐท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในโลก สร้ำงข้ึนในศตรรษท่ี 13 โดยกลุ่ม
อศัวนิแห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัสิทธ์ิเพื่อเป็นป้อมปรำกำรในกำรท ำ
สงครำม ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “โทรุน” Torun (153 กม.) อดีตเมือง

ยุทธศำสตร์ส ำคญัของอำณำจกัรปรัสเซียยุคขยำยอำณำเขตในช่วง
กลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 ตั้งอยู่บนท่ีรำบลุ่มแม่น ้ ำวิ
สลำ (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ ำท่ีใหญ่และยำวท่ีสุดในโปแลนด ์
น ำท่ำนชมยำ่นเมืองเก่ำ ย่ำนท่ีมีควำมสวยงำมท่ีผสมผสำนระหว่ำง
สถำปัตยกรรมแบบโกธิค บำ้นเรือนสมยัยุคกลำงจนได้รับกำรยก
ยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ำยรูปกบัศำลำวำ่กำรเมืองสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 12  

ชมวิหำรเซนตจ์อนห์น Cathedral St. John the Baptist and John the 
Evangelist สร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือไดว้ำ่เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ี
เก่ำแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับบ้ำนของนิ
โคลัส โคเปอร์นิคัส นักดำรำศำสตร์ ช่ือก้องโลกผู ้สร้ำงโมเดล
จกัรวำลซ่ึงใหช้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั 

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่:  MERCURE HOTEL TORUN หรือระดบัใกล้เคยีง  
 

วนัที่4  โทรุน – พอซนัน – วรอตสวฟั  
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม // หลงัอาหารน าท่าน... 
 จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (142 กม.) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ มีควำม

เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐำนะเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ท่ีส ำคญัของทวีปยุโรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 และได้
ช่ือวำ่เป็นเมืองท่ีมีควำมส ำคญัทำงเศรษฐกิจของโปแลนด ์เป็นอนัดบั 2 ต่อจำกเมืองหลวงอยำ่งวอร์ซอร์ 

ชมจตุรัสเมืองเก่ำท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไม่วำ่จะเป็นกลุ่มอำคำร
หลำกสีสันจำกศตวรรษท่ี 16 ปรำสำท ป้อมปรำกำร และ ศำลำว่ำ
กำรเมืองท่ีถูกสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และถูกใชง้ำน
มำจนถึงปี 1939 ชมแกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรง
ละครโอเปร่ำท่ีได้รับกำรออกแบบสไตล์นีโอคลำสสิค ถ่ำยรูปกับ 
ปรำสำทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) ท่ีสร้ำงข้ึนในปี 1905 ใน
สไตลนี์โอโรมำเนสก ์

 



 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลงัอำหำรเดินทำงสู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (173 กม.) เมืองท่ี

ท่ีมีอำคำรหลำกสีสันโดดเด่นสวยงำม เป็นเมืองเรียกไดว้ำ่มีชีวิตชีวำ
แห่งหน่ึงของโปแลนด ์และไดรั้บกำรจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมือง
ท่ีมีสีสันมำกท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกบัอำคำรหลำก
สีสันในจตุัรัสเมืองเก่ำ เช่น ศำลำวำ่กำร และโบสถป์ระจ ำเมือง   

ชมมหำวิทยำลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหำวิทยำลยั
เก่ำแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ ำเมือง วรอตสวฟั ซ่ึงเคยผลิตบุคคลำกรชั้นน ำ
ของโลกผูซ่ึ้งชนะรำงวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผำ่น
มำ ในสมัยศตวรรษท่ี  18  มหำวิทยำลัยแห่ง น้ี เคย ถูกใช้ เ ป็น
สถำนพยำบำล, โกดงั, และคุกขงัเชลยในช่วงสงครำมปรัสเซีย  

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั :  NOVOTEL, WROCLAW หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที5่  วรอตสวฟั – เชสโตโชวา – อารามจสันากอร่า – คราคูฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอำหำรเดินทำงสู่เมือง “เชสโตโชวำ” (Czestochowa) (193 

กม.) เป็นเมืองศูนย์กลำงของผูแ้สวงบุญท่ีส ำคัญแห่งหน่ึงของ
ยโุรป อนัเน่ืองมำจำกควำมศกัด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มำรีหรือแบล็ค
มำดอนน่ำ ท่ีประดิษฐำนอยู่ในอำรำมจัสนำ กอร่ำ (Jasnagora 
Monastery) ท่ีรอดพน้จำกกำรถูกท ำลำยในสงครำมต่ำงๆอย่ำงน่ำ
อศัจรรย ์จนกลำยเป็นปำฎิหำรยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

 

เขำ้ชมอำรำมจสันำ กอร่ำ เพื่อเขำ้บูชำและขอพรจำกรูปพระแม่มำเรีย
สีด ำหรือท่ีรู้จกักนัในนำม แบล็คมำดอนน่ำ (Black Madonna) ซ่ึง
เป็นศูนยร์วมจิตใจของชำวคำทอลิก กล่ำวกนัว่ำสีท่ีใช้วำดมำนำน
กวำ่ 600 ปีท ำใหรู้ปพระแม่เป็นสีด ำ บริเวณหนำ้พระพกัตร์มีรอยบำก 
อนัเกิดจำกพวกต่อตำ้นศำสนำตอ้งกำรท ำลำยรูปและอำรำมแห่งน้ี 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลำเดินทำงสู่เมืองครำคูฟ (181 กม.) น ำท่ำนชมอดีต

เมืองหลวงเก่ำของโปแลนด์นำนถึง 600 ปี ก่อนย้ำยไปท่ีกรุง
วอร์ซอวใ์นปี ค.ศ. 1596 ไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด ์
ชมเมืองครำคูฟท่ีสวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โร



 

มำเนสก,์ โกธิค, เรอเนอซองส์, บำโรค และ ร็อคโคโค  

ชมตลำดนดัรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลำงเมือง 
ชมโบสถ์เซนตแ์มรี (St. Mary Church) สร้ำงข้ึนในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14 ในสถำปัตยกรรมแบบโกธิค ภำยในโบสถ์มีแท่นบูชำสูง 13 เมตร 
ถือเป็นแท่นบูชำท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ข้ึนโดยศิลปินชำวนูเร
มเบิร์ก ลวดลำยแกะสลกัเป็นต ำนำนในพระคมัภีร์ไบเบิล       

 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  คราคูฟ – ค่ายกกักนัเอาชวติซ์– เหมืองเกลือวลิลกิซ์กา – ราดอม 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 หลังอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ ค่ำยกักกันเอำชวิตซ์(Auschwitz 

Birkenau) (70 กม.) ค่ำยกกักนัและค่ำยมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดำ
ค่ำยกักกนัของนำซี ท่ีกลุ่มนำซีเยอรมนัใช้เป็นท่ีท ำกำรในระหว่ำง
สงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ค่ำยแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศ
โปแลนด์ ภำยในพิพิธภณัฑ์ค่ำยกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ของ
จริงของชำวยิวท่ีนำซีไดย้ึดไว ,้ ห้องอำบน ้ ำ, ห้องท่ีนำซีใช้ส ำหรับ
ก ำจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหำรหมู่ชำวยวิ ค่ำยกกักนัเอำสช์วิตช์ เป็น
ท่ีรู้จกักนัดีวำ่เป็น “โรงงำนสังหำรมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนำซี” จำกนั้นเดินทำงสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กำ 
(Wieliczka Royal Salt mine) (82 กม.) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชม เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1978 ถูกคน้พบในศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใต้

ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชำติมำนำนกวำ่ 20 ลำ้นปี 
มีกำรขดุลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใตดิ้นต่ำงๆ ถึง 9 ชั้น 
ภำยในเหมืองเกลือท่ีมี  ห้องโถงต่ำงๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้ำ 
(Chappel of St.Kinga) ห้องโถงขนำดใหญ่ท่ีประดบัดว้ยแชนเดอ
เลียร์ท่ีท ำจำกเกลือสองขำ้งสลกัรูปนูนต ่ำบนหินแร่เกลือ ตำมแบบ
ผลงำนของศิลปินดงั ลีโอนำโด ดำวินชี น ำท่ำนเดินทำงลึกลงไปท่ี
ชั้น 3 ในใจกลำงของเหมืองท่ีมีทะเลสำบอยู่ภำยในเหมืองแห่งน้ี 
จำกนั้นเดินทำงสู่เมือง“รำดอม”RADOM (206 กม.) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  HOTEL NIHIL NOVI, RADOM หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่7  ราดอม – วอร์ซอร์ – ชมเมือง – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 



 

หลงัอำหำรเดินทำงสู่กรุงวอร์ซอว ์(Warsaw) (104กม.) มืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด ์
ตั้งอยูริ่มแม่น ้ ำวิสทูลำ วอร์ซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มำตั้งแต่ 
ปี 1596 จนกระทัง่ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีกองทพันำซีไดบุ้ก
ยึดครองตวัเมืองส่วนใหญ่โดนท ำลำย หลังสงครำมสงบลง ชำว
โปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกนับูรณะเมืองน้ีข้ึนมำอีกคร้ังหน่ึงจำก
ซำกปรักหักพงัโดยยงัคงรูปแบบสถำปัตยกรรมท่ีสวยงำมเอำไว้
อยำ่งเดิม ชมสวนสำธำรณะ ลำเซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) ชม
อนุสำวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's Monument ) คีตกวผีูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก 

น ำท่ำนเขำ้ชมพระรำชวงัลำเซียนสก้ี (Lazienki palace) พระรำชวงั
ซ่ึงได้รับกำรยกย่องว่ำมีควำมงำมเทียบเคียงได้กบัพระรำชวงัแวร์
ซำยส์แห่งฝร่ังเศส สร้ำงข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ี
ประทบัของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัว (รัชกำลท่ี 5) 
ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพำสวอร์ซอวใ์น ปี ค.ศ.1897 กรุง
วอร์ซอว ์เมืองท่ีมีอำยกุวำ่ 700 ปี  

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดินเล่นย่ำนเมืองเก่ำวอร์ซอว ์(Warsaw Old Town) ย่ำน

ประวติัศำสตร์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกในปี  ค.ศ .1980  น ำท่ ำนเ ดินชมย่ำนตลำดเ ก่ำ ท่ี มี
ควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์และมีควำมเก่ำแก่ท่ีสุดของเมืองเก่ำ
วอร์ซอว ์สร้ำงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 ประกอบไปดว้ย ศำลำวำ่กำร 
(City Hall) ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นสถำปัตยกรรม
จำกยุคกลำง อำทิเช่น ก ำแพงเมืองเก่ำ (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนั ถ่ำยรูปกบัวิหำรเซนต์
จอห์น (St. John's Cathedral) วิหำรคำทอลิกท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่ำวอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุด
ของกรุงวอร์ซอว ์โดยวหิำรถูกสร้ำงข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวยีนโกธิค  

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินวอร์ซอว ์มีเวลำให้ท่ำนได้ท ำคืนภำษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคำ้ต่ำงๆ 

มำกมำยจำกร้ำนคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 
18.50 เดินทางสู่สนามบินเฮลซิงก ิประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เทีย่วบิน AY1146 
21.35 เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงก ิ(แวะเปลีย่นเคร่ือง 3 ช่ัวโมง) 

วนัที่8  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
00.40 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เทีย่วบิน AY143 
15.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

*** หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

25 เม.ย.-02 พ.ค. 2562 62,900 62,900 62,900 12,000 

18-25 พ.ค. 2562 55,900 55,900 55,900 12,000 

08-15 มิ.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 12,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ–เฮลซิงกิ-กดญัจก ์// วอร์ซอร์-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั)  
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถท่ีช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำล    หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำใหต้อ้งมี
กำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  

 ค่ำอำหำรท่ีระบุในรำยกำร ใหท่้ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหวัหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์ 
 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  
 น ้ำด่ืมบนรถ  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท่้ำนไม่วำ่ท่ำนจะผำ่นกำร
พิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / วนั / ท่าน (กรณีทีท่่านประทบัใจในการบริการ) 
 ค่าทปิพนักงานขับรถวนัละ 2 ยูโร/วนั/ท่าน 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรีด ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษีน ้ ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาใน
โรงแรมทีพ่กั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  มำยงับริษทั 
และค่ำใชจ่้ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพิจำรณำวซ่ีำไดค้รบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ท่ีนอกเหนือควำม รับผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับำง
ประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้ และออก
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ 
จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วซ่ีำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง ฯลฯ 
ทำงท่ำนจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วซ่ีำใหก้บัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงทีท่่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเตม็ ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยืน่วซ่ีำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำยื่น
วซ่ีำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษทัทัวร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวซ่ีำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วซ่ีำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำวำ่วีซ่ำให้กบัทำง
ท่ำน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้ำ่จะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 120 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 



 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยึดค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงใหท่้ำนเขำ้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วนั - คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่ำใชจ่้ำย ของมดัจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่ำใชจ่้ำย  80 % ของรำคำทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

  



 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทำง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจำกเดือนท่ีจะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำรออกจดหมำยรับรอง
กรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบญัชีออมทพัย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงนิอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เตมิได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงนิของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณำสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำท่ีท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำงทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหเ้ดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยท่ีวำ่กำรอ ำเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูตบิัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้ำ่ท่ำนจะ
ถูกปฏิเสธวซ่ีำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค  ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ 
ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั ฃ 

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจำก
กำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น 
กำรปฏิเสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซ่ีำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว ทำงบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน โดยจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำร
เดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


