
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ * คราคูฟ 
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลับบลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี ้

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พักดี อาหารรสเลิศ *** 
*** ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ออกเดินทางวันที่ 12-20 เมษายน 2566 *** 

 

  



 
 

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย 

การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
23.05 น. ออกเดินทางสู่งอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069 
 

วันที่สองของการเดินทาง(2) วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)  
05.20 น. เดินทางถึงอิสตนับูล ประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง  
08.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอร์ประเทศโปแลนด ์โดยเที่ยวบินที่ TK1265 
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองโท
รุน  (Torun) (220 ก.ม .) อดีตเมือ ง
ยุทธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยุค
ขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่  13 
จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น ้ า
วิสลา (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าที่ ใหญ่
และยาวที่สุดในโปแลนด ์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ชมย่าน เมืองเก่า ย่านที่มีความสวยงามที่

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
บา้นเรือนสมัยยุคกลางจนไดรั้บการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูปกับ
ศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น Cathedral St. John the Baptist and 
John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซ่ึงถือไดว่้าเป็นหน่ึงในโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
โปแลนด์ น าท่านถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดารา
ศาสตร์ ช่ือกอ้งโลกผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงให้ชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักที่: MERCURE HOTEL / หรือระดับใกล้เคียง  
 
 
 
 



วันที่สามของการเดินทาง(3) พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) น าท่านชมเมืองพอซนัน(Poznan) เป็น
หน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่
ส าคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 
และไดช่ื้อว่าเป็นเมืองที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของโปแลนด์ เป็นอันดบั 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่าง
วอร์ซอร์  น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจตัุรัส
ใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหน่ึง
ในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจาก
ศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่า
การเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค 
และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั 
แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละคร
โอเปร่าที่ไดรั้บการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ถ่ายรูปกบั ปราสาทอิมพี
เรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทที่มีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้น
ในปี 1905 ในสไตลนี์โอโรมาเนสก์  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (160 ก.ม.) ชมเมืองที่เรียกไดว่้า Colorful city 

เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว่้ามีชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด์ 
และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมือง
ที่มีสีสันมากที่ สุดในโลก แวะถ่ายรูปกับ
มห าวิท ยาลัยวรอตสวัฟ  (University of 
Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มี ช่ือเสียง
ป ระ จ า เมื อ ง  ว รอ ตส วัฟ  ซ่ึ ง เค ยผลิ ต
บุคคลากรชั้นน าของโลกผู้ซ่ึงชนะรางวัล
โนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีที่ผ่าน
มา ในสมยัศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลยัแห่งน้ี
เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดงั, ที่คุมขงั
เชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูป
กับอาคารหลากสีสันในจัตุ รัสเมืองเก่า , 
ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมือง อิสระให้ท่านไดถ้่ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 



ที่พัก : NOVOTEL WROCLAW HOTEL หรือระดับใกล้เคียง  
 
วันที่ส่ีของการเดินทาง(4)   วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – อารามจัสนากอร่า – แบล็คมาดอนน่า 
     เมืองเก่าคราคูฟ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (180 ก.ม.) เป็นเมืองศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญที่
ส าคัญแห่งหน่ึงของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคนนิยมมาเยือนเมืองน้ี อันเน่ืองมาจากความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่า 
น าท่ าน เข้าชมอารามจัสนา กอร่า (Jasnagora 
monastery) เพื่อ เขา้บูชาและขอพรจากรูปพระแม่

มาเรียสีด าหรือที่รู้จกักนัในนาม แบล็คมาดอน
น่า (Black Madonna) ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 
600 ปีท าให้รูปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหน้าพระ
พกัตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนา
ตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี อยา่งไรก็ตาม
อารามได้รอดพน้จากการถูกท าลายในสงคราม
ต่างๆอยา่งน่าอศัจรรย ์จนกลายเป็นปาฎิหารยท์ี่ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคราคูฟ  (142 ก.ม.) 

น าท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนดน์านถึง 
600 ปี ก่อนยา้ยไปที่กรุงวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 
ไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1978 ซ่ึงถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศ
โป แล น ด์  ชม เมื อ งค ราคู ฟ ที่ ส วยง าม ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมยัทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค
, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาด
นัดรีเน็ค  โกลน่ี  (Market Square) ซ่ึงเป็นจตุ รัส
กลางเมืองชมโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) 
โบสถช่ื์อดงัของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสตศ์ตวรรษ
ที่ 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถม์ีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
รังสรรคข์ึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์ไบเบิล       



ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่ห้าของการเดินทาง(5) ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

 หลงัอาหารเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกกักนัและ
ค่ายมรณะที่ใหญ่ที่ สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี  ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ท าการในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังที่  2 ค่ายแห่งน้ีจัดเป็น 1 ใน 5 
มรดกโลกในประเทศโปแลนด์  พิพิธภัณฑ์ค่าย
กกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยองและความ
ทารุณโหดร้ายของสงคราม ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมัน
เข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ภายใน
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้
ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว ,้ ห้องอาบน ้ า, 
ห้องที่นาซีใช้ส าหรับก าจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษ
สังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นที่
รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกของนาซี” หลงัจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กบัค่ายแห่งน้ี มีเหย่ือที่รอดชีวิตจาก
ความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนบัลา้นที่ถูกสังเวยชีวิตที่น่ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย หลงัอาหารเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา 
(Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) น าท่าน
เขา้ชม เหมืองเกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1978 ถูกคน้พบในศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเกลือ
ใต้ ดิ นที่ ใหญ่ ที่ สุ ดใน โลกและมี เกลื อ โดย
ธรรมชาติมานานกว่า 20 ลา้นปี มีการขุดลึกลงไป
ถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ชั้นใตดิ้นต่างๆ ถึง 9 
ชั้น ภายในเหมืองเกลือที่มี  ห้องโถงต่างๆ และ
โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ห้อง
โถงขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยแชนเดอเลียร์ที่ท า



จากเกลือสองขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดงั ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่าน
เดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยูภ่ายในเหมืองแห่งน้ี จากนั้นเดินทางกลบัเขา้
เมืองคราคูฟ   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 
 
วันที่หกของการเดินทาง(6) หมู่บ้านซาลิเปีย – เซสซอว์ – ลับบลิน   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie 
(100  ก .ม )  หมู่ บ้ าน แ ห่ งศิ ล ป ะ  (Painted 

Village) ที่ ส ว ยที่ สุ ด ใน ป ระ เท ศ โป แล น ด์ 
(Poland) หมู่บ้าน Zalipie เป็นหมู่บ้านโบราณ
เล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องโปแลนด ์ 

น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง เซ ส ซ อ ว์ 
(Rzeszow) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของ
ประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคญัในการ
เดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง 
อาทิเช่น อาณาจกัรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นต้น 
ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีถือว่าเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการศึกษาของประเทศโปแลนด์ น าท่านเดินเที่ยวชมย่าน
จตุ รัส เมื องเก่ าที่ ย ังคงสภาพบ้าน เรือนแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอคและเรเนซองก์ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) 

สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรม
โกธิคและเรเนซองก์  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองลับบลิน (Lublin) (160 ก.ม.) เมือง
ที่ก่อตั้งสมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุด
ทางตะวนัออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้ งยงั
เป็ น เมื อ ง ที่ มี ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง
สถาปัตยกรรมและ วฒันธรรมไดอ้ยา่งลงตวั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 



ที่พัก: FOCUS PREMIUM LUBLIN, หรือระดับใกล้เคียง  
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลับบลิน  – วอร์ซอร์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) 
เพื่อชมความคลาสสิกและงดงามของอาคาราน
เรือนในยา่นจตุรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมยัยุค
กลาง แวะถ่ายรูปกบั Krakow Gate ที่สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 จากนั้นน าท่านเขา้ชมปราสาทลบับ
ลิน (Lublin Castle) ถูกสร้างด้วยหินในศตวรรษ
ที่  12 โดย High Duke Casimir II เป็นปราสาท
แบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้สวยงาม
ตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้
ว่าเป็นหน่ึงในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และ
สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ น า

ท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 160 ก.ม) 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมกรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่ สุดของประเทศโปแลนด์  ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าวิสทูลา 

วอร์ซอวเ์ป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้งแต่ ปี 
1596 จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกคร้ังที่  2 ที่
กองทพันาซีไดบุ้กยึดครองตวัเมืองส่วนใหญ่โดน
ท าลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนด์ได้
ร่วมมือร่วมใจกนับูรณะเมืองน้ีขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึง
จ า ก ซ า ก ป รั ก หั ก พั ง โ ด ย ยั ง ค ง รู ป แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิม จากนั้น
ให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือสินค้า ณ 
ห้างสรรพสินค้า   ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 
ในห้างสรรพสินคา้ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ 
จุใจกบัร้านคา้กว่า 200 ร้านคา้ รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M 
เพ่ือให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกล้เคียง 



วันที่แปดของการเดินทาง(8) พระราชวังลาเซียนสกี ้– จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัลาเซียนสก้ี (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความ
งามเทียบเคียงได้กับพระราชวงัแวร์ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวงัน้ีเป็นที่ประทับของพระมหากษตัริย ์
สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยงัเคยเป็นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อคร้ัง
เสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน    ปี ค.ศ. 1897 กรุง
ว อ ร์ ซ อ ว์  เมื อ ง ที่ มี อ า ยุ ก ว่ า  7 0 0  ปี  ช ม
สวนสาธารณะ ลาเซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) 
ชม อ นุ ส าว รีย เฟ ร เดอ ริค  โชแป ง (Chopin's 
Monument ) คีตกวีผูม้ีช่ือเสียงระดบัโลก    

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw 

Old Town) ยา่นประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 
น าท่านเดินชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ยา่นที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และมีความ
เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอวถ์ูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ (City Hall) 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านคา้อื่นๆ ส่ิงก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมือง
เก่า (city walls) ซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนตจ์อห์น (St. John's  
Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยูใ่นเขตเมืองเก่าวอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว ์
โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตลเ์มโซเวียนโกธิค  

19.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1766 
22.40 น. เดินทางถึงอิสตนับูล (แวะพกัเปลี่ยนเคร่ือง) 
 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินสุวรรณภูมิ  

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068 
15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 
*********************************************************** 

 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การ
ล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยั
ในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  
จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เมื่อท่านท าการจองและช าระเงินมดัจ าแลว้ บริษทัฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 2566  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

12 – 20 เม.ย. 66 99,900 99,900 99,900 29,900 

* คณะออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวนผู้เดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น * 
** ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาต
ให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    

เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
เป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  

5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

6. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
7. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  



2. ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ วนัละ 100 บาท / วนั / ท่าน (กรณีที่ท่านประทบัใจในการบริการ) 
3. ค่าทิปคนขบัรถวนัล่ะ 2 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั(14 ยโูร) 
4. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเกน้วีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า

ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการย่ืนวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท 

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 70,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้
อยา่งน้อย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี 
ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นัง่ครบ 20 ท่าน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ืองบิน  ห้องพกัที่คอน
เฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่า
ให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทาง
ท่านจะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทั
คอยดูแล และอ านวยความสะดวก  



3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผู้
ก  าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้น
ตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย
ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่
ผ่านการพิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หาก
ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้ง
ถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45–60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋
ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดั
จ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไมป่รากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% 

ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 

6. ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั
ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปย่ืนยนัออกเดินทาง 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 

การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(คา่ใชจ่้ายตามความเป็นจริง)       

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือ
สแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 

❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่า
กว่า 6 เดือน 
และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  



❑ รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว 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 (ถ้าม)ี  
❑ หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และ
วนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งานพร้อมสลิปเงินเดือน  
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจาก
สถาบนัที่ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
❑ หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดย
ต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทกุหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีทีย่อดเงินในบญัชี
ออมทรัพยไ์มถ่ึง 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการย่ืนได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชี
กระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 
❑ -  หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจาก
ประเทศในยุโรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั 
Statement ที่ท่านจะใชย่ื้นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ)  *** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, 
สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิม่เติมคือ ระบุช่ือผูท้ี่จะรับรองค่าใชจ่้าย
ให้กนั(ตามพาสปอร์ตเท่านั้น)เพ่ิม 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
❑ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดา
ไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออก
โดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 



 

*** กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมดไป ในวนัท่ีสแกนลายน้ิวมือดว้ย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม ตามดลุพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั  

จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เติมให้ครบถว้น ตามท่ีสถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมตัิ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 

 
 


