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โทรุน (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวฟั - ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ - คราคูฟ 
เหมืองเกลอืวลิลกิซ์กา - ลบับลนิ - วอร์ซอร์ (เมอืงมรดกโลก) - พระราชวงัลาเซียนสกี ้
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ก าหนดการเดนิทาง 
11-19 ก.ย.//21-29 ก.ย.//25 ก.ย.-03 ต.ค.//09-17 ต.ค.//12-20 ต.ค.//19-27 ต.ค.//06-14 พ.ย.//09-17 พ.ย. 

20-28 พ.ย.//04-12 ธ.ค.//07-15 ธ.ค.2562//28 ธ.ค.-05 ม.ค.//29 ธ.ค.-06 ม.ค. 2563 
 ( กรุณาส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา) 

วนัที่1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการการ์ต้า (เคาเตอร์ P-Q) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 
20.55 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ต้า โดยเทีย่วบิน QR833 
วนัที่2  วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 
00.05 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง   
01.50  ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า เทีย่วบินที ่QR263 
06.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (260 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยุค

ขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 ตั้งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวิสลา (Vistula River) 
ซ่ึงเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโปแลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมย่านเมืองเก่า ย่านท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บา้นเรือนสมยัยุคกลางจนไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูปกบั
ศาลาว่าการเมืองสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น 
Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist ส ร้างข้ึน
ในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ประเทศโปแลนด์ น าท่านถ่ายรูปคู่กบับา้นของนิโคลสั โคเปอร์
นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ช่ือก้องโลก
ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงใหช้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  MERCURE HOTEL POZNAN / ห รื อ ร ะ ดั บ

ใกล้เคยีง 
วนัที่3  พอซนัน – จตุัรัสเมืองเก่า – วรอตสวฟั 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
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 น าท่านชมเมืองพอซนัน(Poznan) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดใน
ฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 และได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอยา่งวอร์ซอร์  น าท่านเดินเล่นชมเมือง
พอซนนั ชมจตุัรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมืองเก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไม่วา่จะเป็นกลุ่มอาคารหลาก
สีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่าการเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบ
โกธิค และถูกใชง้านมาจนถึงปี 1939 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละคร
โอเปร่าท่ีได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล 
(IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนในปี 1905 ใน
สไตลนี์โอโรมาเนสก ์ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (168 ก.ม.) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคาร

หลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่ง
หน่ึงของโปแลนด ์และไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมี
สีสันมากท่ีสุดในโลก แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ 
(University of Wroclaw) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ า
เมืองวรอตสวฟั ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะ
รางวลัโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ในสมัย
ศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, 
โกดัง, ท่ีคุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ
อาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจ าเมือง อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปและเดินเล่น
ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  NOVOTEL WROCLAW หรือระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4   วรอตสวฟั–เชสโตโชวา–อารามจสันากอร่า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ 
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) 

เป็นเมืองศูนย์กลางของผูแ้สวงบุญท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของยุโรป 
คริสต์ศาส นิกชนกว่า  4 -5 ล้านคนนิยมมาเยือน เมืองน้ีอัน
เน่ืองมาจากความศกัด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอน
น่า น าท่านเข้าชมอารามจสันา กอร่า (Jasnagora monastery) เพื่อ
เขา้บูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีด าหรือท่ีรู้จกักนัในนาม 
แบล็คมาดอนน่า (Black madonna) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
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คาทอลิก กล่าวกนัว่าสีท่ีใช้วาดมานานกว่า 600 ปีท าให้รูปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหน้าพระพกัตร์มีรอยบาก 
อนัเกิดจากพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี อยา่งไรก็ตามอารามไดร้อดพน้จากการถูก
ท าลายในสงครามต่างๆอยา่งน่าอศัจรรย ์จนกลายเป็นปาฎิหารยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) น าท่านชมอดีตเมือง

หลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอวใ์น
ปี ค.ศ. 1596 ได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1978 ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ ชมเมือง
คราคูฟท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก์, 
โกธิค, เรอเนอซองส์ , บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาดนัดรีเน็ค 
โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองชมโบสถเ์ซนตแ์มรี 
(St. Mary Church) โบ ส ถ์ ช่ื อ ดั ง ข อ งค ร า คู ฟ  ส ร้ า ง ข้ึ น ใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มี
แท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ข้ึนโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลาย
แกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่5  ค่ายเอาสช์วติช์ – เหมืองเกลอืวลิลกิซ์กา – คราคูฟ 

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านออก เดิ นท าง สู่  ค่ ายกั กกัน เอ าส ช์ วิต ช์  (Auschwitz 

Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกักกันและค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใช้เป็นท่ีท าการใน
ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลก
ในประเทศโปแลนด์  พิพิธภณัฑ์ค่ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่า
สยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมนั
เข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี  ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ค่าย
กกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว,้ 
หอ้งอาบน ้า, ห้องท่ีนาซีใชส้ าหรับก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหาร
หมู่ชาวยิว ค่ายกกักนัเอาสช์วิตช์ เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็น “โรงงาน
สังหารมนุษย์ท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลกของนาซี” หลังจากท่ีมีการ
ประกาศความเป็นอิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหยื่อท่ีรอดชีวิตจาก
ความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินบัลา้นท่ีถูกสังเวยชีวติท่ีน่ี 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เหมืองเกลอืวลิลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) น าท่านเขา้ชม เหมืองเกลือ

แห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูกคน้พบในศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและมี
เกลือโดยธรรมชาติมานานกวา่ 20 ลา้นปี มีการขดุลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ชั้นใตดิ้นต่างๆ ถึง 9 ชั้น 
ภายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ห้องโถงขนาดใหญ่ท่ี
ประดบัดว้ยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสองขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลี
โอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ีชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี 
จากนั้นเดินทางกลบัเขา้เมืองคราคูฟ  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พกั :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่6  หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลบับลนิ  
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (105 ก.ม) หมู่บ้านแห่ง

ศิลปะ (Painted Village) ท่ีสวยท่ีสุดในประเทศโปแลนด์ (Poland) 
หมู่บา้น Zalipie เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องโปแลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (109 ก.ม) 

เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็น
เส้นทางส าคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุค
กลาง อาทิเช่น อาณาจกัรฮัน่ และไบเซนไทน์ เป็นต้น ปัจจุบัน
เมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของประเทศ
โปแลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมย่านจตุรัสเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพ
บา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์  ถ่ายรูป
กับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 16 
แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองลับบลิน (Lublin) (169 ก.ม.) เมืองท่ีก่อตั้งสมยัศตวรรษท่ี 6 
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้ง
ย ัง เป็นเมืองท่ี มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งลงตวั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรือระดบัใกล้เคยีง 
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วนัที่7  ลบับลนิ  – วอร์ซอร์ – ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY  
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่ านชม ย่าน เมื อ ง เก่ า  (Lublin Old Town) เพื่ อชมความ

คลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าท่ี
สร้างมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง แวะถ่ายรูปกบั Krakow Gate ท่ีสร้าง
ข้ึนในศตวรรษท่ี  13 จากนั้ นน าท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน 
(Lublin Castle) ถูกสร้างดว้ยหินในศตวรรษท่ี 12 โดย High Duke 
Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้
สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้ว่าเป็น
หน่ึงในปราสาทยคุกลางท่ีสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศโปแลนด ์

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

โปแลนด์ ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าวิสทูลา วอร์ซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้ งแต่ ปี 1596 จนกระทัง่ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีกองทพันาซีได้บุกยึดครองตวัเมืองส่วนใหญ่โดนท าลาย หลงัสงครามสงบลง ชาว
โปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองน้ี ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยย ังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวอ้ยา่งเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือสินคา้ ณ ห้างสรรพสินคา้  
ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ในห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอว ์จุใจกบัร้านคา้กวา่ 200 ร้านคา้ 
รวมถึงแฟชัน่แบรนดเ์นมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั :  NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่8  พระราชวงัลาเซียนสกี ้– จตุัรัสกลางเมือง – เดนิทางกลบั  
เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึง

พระราชวงัซ่ึงได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับ
พระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทบัของ
พระมหากษตัริย ์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ี
ประทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 
5) ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน   ปี ค.ศ. 
1897 กรุงวอร์ซอว ์เมืองท่ีมีอายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลา
เซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง 
(Chopin's Monument ) คีตกวผีูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก 
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่าน

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น าท่านเดินชมยา่นตลาดเก่า (Old Town 
Market Place) ย่านท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอวถู์กสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 
ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และร้านคา้อ่ืนๆ ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิ
เช่น ก าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึง
ปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า
วอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว ์โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะ
สไตลเ์มโซเวยีนโกธิค 

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี  (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 
มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เทีย่วบินที ่QR262 

วนัที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ  
04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลีย่นเคร่ือง โดยสามารถซ้ือสินค้าปลอดภาษีได้ตามอธัยาศัย 
08.00 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอนัเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์

ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เมื่อท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงือ่นไขของทางบริษทัฯ แล้ว 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

              พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 12,900 

ต.ค. 2562  61,900 61,900 61,900 15,900 

พ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 12,900 

ธ.ค. 2562 61,900 61,900 61,900 15,900 

เทศกาลปีใหม่ 2563 69,900 69,900 69,900 16,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ย
เมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (Local Guide) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท / วนั / ท่าน (กรณีทีท่่านประทบัใจในการบริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถวนัล่ะ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั(14 ยโูร) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบริษัทฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกนัการสูญหายจากมจิฉาชีพทีแ่ฝงตวัเข้ามาในโรงแรมทีพ่กั 
และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน)  
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระ 35,000.- ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ี

เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหา
คณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการยืน่วซ่ีาของท่านกต่็อเมือ่ในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ  25 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้ง

ใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ย
ตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วี
ซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทั
ทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านยืน่ไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้
ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เงื่อนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปทีต้่องการันตมีดัจ ากบั    

สายการบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอืน่ๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พือ่ให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือ

ใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท า
การ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวี

ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
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 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีา
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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