
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวฟั * ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ * คราคูฟ 
เหมืองเกลือวลิลกิซ์กา * ลบับลนิ * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวงัลาเซียนสกี ้

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พกัดี อาหารรสเลศิ *** 
 

อตัราค่าบริการ 2565 (รวมค่าวซ่ีาโปแลนด์ * ทิปไกด์ท้องถ่ิน * Pcr-Test ก่อนกลบั) 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 

18-26 มิ.ย. 65 62,900 62,900 62,900 13,900 

9-17 ก.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 

23-31 ก.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 

6-14 ส.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 

09 – 17 ก.ย.65 62,900 62,900 62,900 13,900 

23 ก.ย. – 01 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 



05 – 13 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 

20 – 28 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 

21 – 29 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 

12-20 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900 13,900 

3-11 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900 13,900 

28 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 

18-26 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 

4-12 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 

18 – 26 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 

ท่านท่ีตอ้งการท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ หรือหอ้งสวีทตลอดการเดินทางกรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
  
 
 

วนัแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.50 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอร์สายการการ์ตา้ (เคาเตอร์ P-Q) พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

วนัที่สองของการเดินทาง(2) วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)  
03.05 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ตา้ โดยเท่ียวบิน QR837 
05.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง   
08.30  ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์โดยสายการบินการ์ตา้ เท่ียวบินท่ี QR259 
13.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว ์ประเทศโปแลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร แลว้ 

  เดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (220 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยุค
ขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษ
ท่ี 15 ตั้ งอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าวิสลา (Vistula River) ซ่ึง
เป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโปแลนด์ ชมย่านเมือง
เก่ า  ย่ าน ท่ี มี ความส วยงาม ท่ี ผสมผส านระห ว่ าง
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางจน
ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 
ชมและถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 
12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น Cathedral St. John the Baptist 
and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ซ่ึงถือ



ไดว้่าเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ น าท่านถ่ายรูปคู่กบับา้นของนิโคลสั โคเปอร์
นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ช่ือกอ้งโลกผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงให้ชนรุ่นหลงัได้
เรียนรู้จนถึงปัจจุบนั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัที่: MERCURE HOTEL / หรือระดับใกล้เคยีง  
 

วนัที่สามของการเดินทาง(3) พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวฟั 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) น าท่านชมเมืองพอซนัน(Poznan) เป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลางการคา้ท่ีส าคญัของ
ทวีปยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 และไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์  เป็น
อนัดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์  น าท่านเดินเล่น
ชมเมืองพอซนนั ชมจตุัรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมือง
เก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคาร
หลากสีสันจากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ 
ศาลาว่าการเมืองท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ในแบบ
โกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 น าท่านแวะถ่ายรูป
กับ แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละคร
โอเปร่าท่ีได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดย
สถาปนิกชาวเยอรมนั ถ่ายรูปกบั ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตลนี์โอโรมาเนสก ์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (160 ก.ม.) ชมเมืองท่ีเรียกไดว้่า Colorful city เป็น

เมืองท่ีมีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียก
ได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และได้รับการจัด
อนัดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก แวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) 
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง วรอตสวฟั ซ่ึง
เคยผลิตบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง 
10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ในสมยัศตวรรษท่ี 18 
มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ท่ี



คุมขงัเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และ
โบสถป์ระจ าเมือง อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั : NOVOTEL WROCLAW HOTEL หรือระดับใกล้เคยีง  
 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง(4)   วรอตสวฟั – เชสโตโชวา – อารามจัสนากอร่า – แบลค็มาดอนน่า 
     เมืองเก่าคราคูฟ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (180 ก.ม.) เป็นเมืองศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึงของยโุรป คริสตศ์าสนิกชนกวา่ 4-5 ลา้น
คนนิยมมาเยอืนเมืองน้ี อนัเน่ืองมาจากความศกัด์ิสิทธ์ิ
ของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่า น าท่านเขา้ชม
อารามจสันา กอร่า (Jasnagora monastery) เพื่อ เขา้บูชา
และขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีด าหรือท่ีรู้จกักนัใน

นาม แบลค็มาดอนน่า (Black Madonna) ซ่ึงเป็น

ศูนยร์วมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกนัวา่สีท่ีใชว้าดมา
นานกวา่ 600 ปีท าใหรู้ปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหนา้
พระพกัตร์มีรอยบาก อนัเกิดจากพวกต่อตา้นศาสนา
ตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี อยา่งไรก็ตามอาราม
ไดร้อดพน้จากการถูกท าลายในสงครามต่างๆอยา่งน่าอศัจรรย ์จนกลายเป็นปาฎิหารยท่ี์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) น าท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี 

ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอวใ์นปี ค.ศ. 1596 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือ
เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์  ชมเมือง
คราคูฟท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมยัทั้ง โร
มาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค 
ชมตลาดนัดรีเน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุรัส
กลางเมืองชมโบสถเ์ซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์
ช่ือดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถมี์แท่นบูชาสูง 13 
เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ขึ้น



โดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล       
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง(5) ค่ายเอาสช์วติช์ – เหมืองเกลือวลิลกิซ์กา – คราคูฟ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกกักนัและ
ค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี  ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นท่ีท าการในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่งน้ีจดัเป็น 1 ใน 5 มรดกโลก
ในประเทศโปแลนด ์ พิพิธภณัฑค์่ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้น
ความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม 
ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี  ค.ศ. 
1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงส่ิงของ
เคร่ืองใชข้องจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว ,้ ห้องอาบน ้ า, 
ห้องท่ีนาซีใช้ส าหรับก าจดัเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหาร
หมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นท่ีรู้จกักันดีว่าเป็น 
“โรงงานสังหารมนุษย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” 
หลงัจากท่ีมีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหยื่อท่ีรอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซี
เพียง 60,000 กวา่คนจากชาวยวินบัลา้นท่ีถูกสังเวยชีวิตท่ีน่ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) น าท่านเขา้ชม 
เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูกคน้พบ
ในศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกวา่ 20 ลา้นปี มีการ
ขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ชั้นใต้ดินต่างๆ 
ถึง 9 ชั้ น ภายในเหมืองเกลือท่ีมี  ห้องโถงต่างๆ และ
โบสถ์เซนตกิ์งกา้ (Chappel of St. Kinga) ห้องโถงขนาด
ใหญ่ท่ีประดับด้วยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสองข้าง
สลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปิน
ดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ีชั้น 3 ใน
ใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี จากนั้นเดินทางกลบัเขา้เมืองคราคูฟ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



ที่พกั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคยีง 
 
 

วนัที่หกของการเดินทาง(6) หมู่บ้านซาลเิปีย – เซสซอว์ – ลบับลนิ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (100 
ก.ม) หมู่บา้นแห่งศิลปะ (Painted Village) ท่ีสวยท่ีสุดใน

ประเทศโปแลนด ์(Poland) หมู่บา้น Zalipie เป็นหมู่บา้น
โบราณเลก็ๆท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องโปแลนด ์ น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดทางตอนใตข้องประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคญั
ในการเดินทพัเพื่อขยายอาณาจกัรของตนในยคุกลาง อาทิเช่น 
อาณาจกัรฮัน่ และไบเซนไทน์ เป็นตน้ ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีถือวา่เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาของ
ประเทศโปแลนด ์น าท่านเดินเท่ียวชมยา่นจตุรัสเมืองเก่าท่ียงัคงสภาพบา้นเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
บารอคและเรเนซองก์ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษท่ี 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลบับลนิ (Lublin) (160 ก.ม.) 
เมืองท่ีก่อตั้งสมยัศตวรรษท่ี 6 และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทาง
ตะวนัออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมและ วฒันธรรมไดอ้ยา่งลง
ตวั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั: FOCUS PREMIUM LUBLIN, หรือระดับใกล้เคยีง  

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลบับลนิ  – วอร์ซอร์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชมย่าน เมืองเก่ า (Lublin Old Town) เพื่ อชมความ
คลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในยา่นจตุรัสเมืองเก่าท่ีสร้าง
มาตั้งแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate ท่ีสร้างขึ้นใน



ศตวรรษท่ี 13 จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทลบับลิน (Lublin Castle) ถูกสร้างดว้ยหินในศตวรรษท่ี 12 โดย 
High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้สวยงามตามแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นบัไดว้่าเป็นหน่ึงในปราสาทยุคกลางท่ีสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของประเทศโปแลนด ์น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 160 ก.ม) 
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมกรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์  ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าวิสทูลา 

วอร์ซอว์เป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้ งแต่ ปี 1596 
จนกระทัง่ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีกองทพันาซีได้
บุกยึดครองตัวเมืองส่วนใหญ่โดนท าลาย หลังสงคราม
สงบลง ชาวโปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองน้ี
ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยยงัคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวอ้ย่างเดิม จากนั้นให้อิสระ
แก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า  
ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ในห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า 
รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกล้เคยีง 

วนัที่แปดของการเดินทาง(8) พระราชวงัลาเซียนสกี ้– จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลบั  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความ
งามเทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นท่ีประทับของพระมหากษตัริย ์
สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ีประทบั
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาล
ท่ี 5) ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอว์
ใน   ปี ค.ศ. 1897 กรุงวอร์ซอว ์เมืองท่ีมีอายุกว่า 700 ปี 
ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) 
ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's Monument 
) คีตกวีผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก    

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old 



Town) ย่านประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น า
ท่านเดินชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่ีมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์และมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอวถ์ูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ประกอบไปดว้ย ศาลาวา่การ (City Hall) 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านคา้อ่ืนๆ ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมือง
เก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนตจ์อห์น (St. John's  
Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว ์
โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวียนโกธิค  

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
มากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอร์ซอวก์ลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ตา้ เท่ียวบินท่ี QR262 

 

วนัที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินสุวรรณภูมิ  
04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ แวะเปล่ียนเคร่ือง โดยสามารถซ้ือสินคา้ปลอดภาษีไดต้ามอธัยาศยั 
08.00 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*********************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การ
ล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัย
ในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ  
จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาต
ใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  

6. ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (กรณีท่ีท่านประทับใจในการบริการ) 
3. ค่าทิปคนขบัรถวนัล่ะ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั(14 ยโูร) 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

5. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้
อย่างนอ้ย 15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี 
ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 



3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผูส้ ารองท่ีนัง่ครบ 15 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน  ห้องพกัท่ีคอน
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่า
ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง
ท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทั
คอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู ้
ก  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้น
ตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ้น
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่
ผา่นการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หาก
ท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้ง
ถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45–60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดั
จ าหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง



บริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั
ฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ปยืน่ยนัออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตี

มดัจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 เก็บค่าใชจ่้าย 30,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วนั เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❑ รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป 
ขนาดรูปกว้าง 35 มม. / สูง 45 มม.   ขนาดใบหน้า 32-36 มม. 
(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิม้เห็นฟัน  

❑ ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
❑ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
❑ ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 
❑ ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย)  
❑ ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)  
❑ หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าท่ีมีช่ือผู ้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และ
วนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งานพร้อมสลิปเงินเดือน  
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจาก
สถาบนัท่ีศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 



❑ หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย
ต้องมีเลขท่ีบัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพจิารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชี
ออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 
❑ -  หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค  าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจาก
ประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั 
Statement ท่ีท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ)  *** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, 
สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้) โดยใช้เอกสารเพิม่เติมคือ ระบุช่ือผูท่ี้จะรับรองค่าใชจ่้าย
ใหก้นั(ตามพาสปอร์ตเท่านั้น)เพิ่ม 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
❑ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดา
ไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออก
โดยท่ีวา่การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 
 

*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมดไป ในวันท่ีสแกนลายนิ้วมือด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน  
จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการ

พจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 
 

 


