
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสชว์ิตช์ * คราคูฟ 
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลบับลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวงัลาเซียนสก้ี 

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พักด ีอาหารรสเลิศ *** 
 

อัตราค่าบริการ 2565 (รวมคา่วีซ่าโปแลนด์ * ทิปไกด์ท้องถิ่น * Pcr-Test ก่อนกลับ) 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พักเด่ียว 
เพิ่มท่านละ 



 

18-26 มิ.ย. 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 
ท่านท่ีต้องการท่ีนั่งช้ันธุรกิจ หรือห้องสวีทตลอดการเดินทางกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

  
 
 

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.50 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 

เคานเ์ตอร์สายการการ์ต้า (เคาเตอร์ P-Q) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเครื่อง 

วันที่สองของการเดินทาง(2) วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)  
03.05 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ต้า โดยเท่ียวบิน QR837 
05.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปล่ียนเครื่อง   
08.30  ออกเดินทางสู่กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ โดยสายการบินการ์ต้า เท่ียวบินท่ี QR259 
13.10 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว 

  เดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (220 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์ส าคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุค

ขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 
15 ต้ังอยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น ้าวิสลา (Vistula River) ซึ่งเป็น
แม่น ้าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดในโปแลนด์ ชมย่านเมืองเก่า 
ย่านท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
แบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางจนได้รับการยกย่องให้
เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูปกับศาลา
ว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี  12 ชมวิหารเซนต์
จอนห์น  Cathedral St. John the Baptist and John 
the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หนึ่งในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ น าท่านถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus 



 

Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ช่ือก้องโลกผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึง
ปัจจุบัน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่: MERCURE HOTEL / หรือระดบัใกล้เคียง  
 

วันที่สามของการเดินทาง(3) พอซนัน – จัตรุัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) น าท่านชมเมืองพอซนัน(Poznan) เป็น

หนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีส าคัญของ
ทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 และได้ช่ือว่าเป็น
เมืองท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 
2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์  น าท่านเดินเล่นชมเมือง
พอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมืองเก่าท่ีดี
ท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสัน
จากศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่า
การเมืองท่ีถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และ
ถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 น าท่านแวะถ่ายรูปกับ แกรนด์
เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าท่ีได้รับการ
ออกแบบสไตล์นี โอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน 
ถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน โดย
ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่าน เดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) 
(160 ก.ม.) ชมเมืองท่ีเรียกได้ว่า Colorful city เป็น

เมืองท่ีมีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้
ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก แวะถ่ายรูปกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ร อ ต ส วั ฟ  (University of Wroclaw) 



 

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง วรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรช้ันน าของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัล
โนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา ในสมัยศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็น
สถานพยาบาล, โกดัง, ท่ีคุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมือง
เก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจ าเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก : NOVOTEL WROCLAW HOTEL หรือระดบัใกล้เคียง  
 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)   วรอตสวัฟ – เชสโตโชวา – อารามจัสนากอร่า – แบล็ค
มาดอนน่า เมืองเก่าคราคูฟ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (180 ก.ม.) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญ
ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคนนิยมมาเยือนเมืองนี้ อันเนื่องมาจากความ
ศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่า น าท่าน
เข้าชมอารามจัสนา กอร่า (Jasnagora monastery) เพื่อ 
เข้าบูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีด าหรือท่ีรู้จักกัน

ในนาม แบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ซึ่ง

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีท่ีใช้วาด
มานานกว่า 600 ปีท าให้รูปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหน้า
พระพักตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนา
ต้องการท าลายรูปและอารามแห่งนี้ อย่างไรก็ตามอาราม
ได้รอดพ้นจากการถูกท าลายในสงครามต่างๆอย่างน่า
อัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) น าท่าน
ชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อน
ย้ายไปท่ีกรุงวอร์ซอว์ ในปี  ค.ศ. 1596 ได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเป็นมรดก
โลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์  ชมเมืองคราคูฟท่ี



 

สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยท้ัง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค ชม
ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่  (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองชมโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) 
โบสถ์ช่ือดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชา
สูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็น
ต านานในพระคัมภีร์ไบเบิล       

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง(5) ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกักกัน

และค่ายมรณะท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี  ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นท่ีท าการในระหว่าง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลก
ในประเทศโปแลนด์  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อน
ความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม 
ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี  ค.ศ. 
1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ ค่ายกักกัน จัดแสดงส่ิงของ
เครื่องใช้ของจริงของชาวยิวท่ีนาซีได้ยึดไว้, ห้องอาบน ้า, 
ห้องท่ีนาซีใช้ส าหรับก าจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่
ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์  เป็น ท่ีรู้จักกันดีว่าเป็น 
“โรงงานสังหารมนุษย์ ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดในโลกของนาซี ” 
หลังจากท่ีมีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อท่ีรอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 
60,000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านท่ีถูกสังเวยชีวิตท่ีนี่ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา 
(Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) น าท่านเข้า

ชม เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูก
ค้นพบในศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุด



 

ในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ช้ันใต้ดิน
ต่างๆ ถึง 9 ช้ัน ภายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ห้อง
โถงขนาดใหญ่ท่ีประดับด้วยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงาน
ของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่านเดินทางลึกลงไปท่ีช้ัน 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยู่ภายใน
เหมืองแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองคราคูฟ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 
 

วันทีห่กของการเดินทาง(6) หมูบ่้านซาลิเปยี – เซสซอว ์– ลบับลิน   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (100 
ก.ม) หมู่บ้านแห่งศิลปะ (Painted Village) ท่ีสวยที่สุดใน

ประเทศโปแลนด์ (Poland) หมู่บ้าน Zalipie เป็นหมู่บ้าน
โบราณเล็กๆท่ีต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์  น า

ท่านเดินทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) เมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางส าคัญใน
การเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทิเช่น 
อาณาจักรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นต้น ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของประเทศ
โปแลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมย่านจตุรัสเมืองเก่าท่ียังคงสภาพบ้านเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค
และเรเนซองก ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษท่ี 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลับบลิน (Lublin) (160 ก.ม.) 
เมืองท่ีก่อตั้งสมัยศตวรรษท่ี 6 และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดทาง
ตะวนัออกของประเทศโปแลนด์ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและ วัฒนธรรมได้อยา่งลงตัว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

ที่พัก: FOCUS PREMIUM LUBLIN, หรือระดับใกล้เคียง  

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง(7) ลับบลิน  – วอร์ซอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชมย่านเมืองเก่ า (Lublin Old Town) เพื่ อชมความ
คลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าท่ีสร้าง
มาต้ังแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate ท่ีสร้างขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 13 จากนั้นน าท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน (Lublin 
Castle) ถูกสร้างด้วยหินในศตวรรษท่ี 12 โดย High Duke Casimir 
II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้สวยงามตาม
แบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทยุค

กลางท่ีสมบูรณ์และสวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ 
(Warsaw) (ระยะทาง 160 ก.ม) 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมกรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ ต้ังอยู่ริมแม่น ้าวิสทูลา วอร์ซอว์

เป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาต้ังแต่ ปี 1596 จนกระท่ัง
ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีกองทัพนาซีได้บุกยึดครองตัว
เมืองส่วนใหญ่ โดนท าลาย หลังสงครามสงบลง ชาว
โปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
จากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามเอาไว้อย่างเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการ
เลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY ซึ่ง
เป็น1 ในห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจ
กับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟช่ันแบรนด์เนม
มากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดบัใกล้เคียง 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง(8) พระราชวังลาเซียนสก้ี – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 



 

น าท่านเข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่งพระราชวังซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความ
งามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ สร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 18 และยังเคยเป็นท่ีประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) 
ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน   ปี 
ค.ศ. 1897 กรุงวอร์ซอว์ เมืองท่ีมีอายุกว่า 700 ปี ชม
สวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ (Lazienki Royal Park) ชม
อนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's Monument ) 
คีตกวีผู้มีช่ือเสียงระดับโลก    

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old 

Town) ย่านประวัติศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซึ่งและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น า
ท่านเดินชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และมีความ
เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น ก าแพงเมือง
เก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John's  
Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีต้ังอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว์  
โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค  

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ 
มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เท่ียวบินท่ี QR262 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9) สนามบินสุวรรณภมูิ  



 

04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปล่ียนเครื่อง โดยสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย 
08.00 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , 

การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัท
ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

3. โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจาก
อยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท่ีท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่าน
จะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

5. ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

6. ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเท่ียวให้ความรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  

8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการ) 



 

3. ค่าทิปคนขับรถวันล่ะ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน(14 ยูโร) 

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

5. ค่าผกผันของภาษีน ้ามันท่ีทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

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

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง
น้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ต๋ัวเครื่องบิน  ห้องพักท่ีคอนเฟิร์
มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับ
ทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

2. หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่าน
จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอย
ดูแล และอ านวยความสะดวก  



 

3. เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามท่ี
สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความ
สะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังส้ินแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

-  ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า หาก
ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูก
หักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45–60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่าน
จะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 

ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100% 

6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 
และจะส ารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิ น ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่าน
ควรจะให้กรุ๊ปยื่นยันออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วัน คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตี

มัดจ ากับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท    

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 % 



 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ตอ้งมาโชว์ตวัที่สถานทตูเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายใุช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า  
 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 ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน  

 ส าเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 
 ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต ่ากว่า 20 ปี) 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด (กรณีเป็นหม้าย)  
 ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบยีนการค้าท่ีมีช่ือผู้
เดินทาง หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และ
วันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน  
ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษจาก
สถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
 หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง)บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เปน็อันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินใน
บัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทูตไม่รับ
บัญชีกระแสรายวัน ) 
*** หมายเหตุ *** 



 

 -  หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออก
จดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศ
ในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ท่ี
ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วันท าการ)  *** ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา 
และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) โดยใช้เอกสารเพิ่มเติมคือ ระบุช่ือผู้ท่ีจะรับรองค่าใช้จ่ายให้กัน(ตาม
พาสปอร์ตเท่านั้น)เพิ่ม 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 
 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้
เดินทางท้ังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยท่ีว่า
การอ าเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 
 

*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมดไป ในวันท่ีสแกนลายนิ้วมือด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน  

จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการ
พิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต *** 

 
 


