
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

โทรุน (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวฟั - ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ - คราคูฟ 
เหมืองเกลือวลิลกิซ์กา - วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) - พระราชวงัลาเซียนสกี ้

*** สัมผสัเมืองมรดกโลก *** 



 

 

วนัที่เดนิทาง 
20 - 26 ม.ค. /24 - 30 ม.ค. /27 ม.ค. - 02 ก.พ. /31ม.ค. – 06 ก.พ. /03 - 09 ก.พ. /07 - 13 ก.พ./10 - 16 ก.พ. /14 - 20 ก.พ. / 

17 - 23 ก.พ. / 21 – 27 ก.พ. / 24 ก.พ. – 01 ม.ีค. / 28 ก.พ. – 05 ม.ีค./02 – 08 ม.ีค. /06 – 12 ม.ีค. /09 – 15 ม.ีค. /13 – 19 ม.ีค. / 
16 – 22 ม.ีค. / 20 – 26 ม.ีค./23 – 28 ม.ีค./25 – 31 ม.ีค. /27 ม.ีค. – 02 เม.ย. / 30 ม.ีค. – 05 เม.ย. 63  

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา) 

วันที1่   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์

สายการการ์ต้า (เคาเตอร์ P-Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเคร่ือง 
20.45 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบิน QR833 
23.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลีย่นเคร่ือง 

วันที่2  วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 
01.50  ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR263 
06.50 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (260 ก.ม.) อดีตเมืองยทุธศาสตร์ส าคญัของอาณาจกัรปรัสเซียยุคขยาย

อาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษท่ี 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 ตั้งอยู่บนท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ าวิสลา (Vistula River) ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดใน
โปแลนด์ แวะชมย่านเมืองเก่า ย่านท่ีมีความสวยงามท่ีผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บา้นเรือนสมยัยุคกลางจนไดรั้บการ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูปกบัศาลาว่า
การเมืองสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น Cathedral 
St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 
ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศโปแลนด์ น า
ท่านถ่ายรูปคู่กบับา้นของนิโคลสั โคเปอร์นิคสั (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ช่ือกอ้งโลก
ผูส้ร้างโมเดลจกัรวาลซ่ึงใหช้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้จนถึงปัจจุบนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองพอซนัน(Poznan) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ท่ีส าคญัของทวีปยโุรปในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-17 และไดช่ื้อ
ว่าเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอนัดบั 2 
ต่อจากเมืองหลวงอยา่งวอร์ซอร์  น าท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชม



 

 

จตุัรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมืองเก่าท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจาก
ศตวรรษท่ี 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่าการเมืองท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และ
ถูกใชง้านมาจนถึงปี 1939 น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าท่ี
ไดรั้บการออกแบบสไตลนี์โอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมนั ถ่ายรูปกบั ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL 
CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างข้ึนในปี 1905 ในสไตลนี์โอโร
มาเนสก ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัที่:  MERCURE HOTEL POZNAN / หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ 3    พอซนัน – วรอตสวัฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – เชสโตโชวา - อารามจัสนากอร่า – คราคูฟ   
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (168 ก.ม.) น าท่านชมเมืองท่ีเรียกไดว้่า Colorful city เป็นเมืองท่ี

มีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามี
ชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด์ และไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 
1  ใน 8  เมื อง ท่ีมี สีสันมาก ท่ี สุดในโลก  แวะ ถ่าย รูปกับ
มหาวิทยาลยัวรอตสวฟั (University of Wroclaw) มหาวิทยาลยั
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมือง วรอตสวฟั ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากร
ชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 
100 ปีท่ีผา่นมา ในสมยัศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูก
ใชเ้ป็นสถานพยาบาล, โกดัง, ท่ีคุมขังเชลยสงครามปรัสเซีย
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัอาคารหลากสีสันในจตุัรัสเมืองเก่า , 
ศาลาว่าการ และโบสถป์ระจ าเมือง อิสระใหท่้านไดถ่้ายรูปและเดินเล่นตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เป็นเมืองศูนยก์ลางของผูแ้สวงบุญท่ีส าคญัแห่ง

หน่ึงของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ลา้นคนนิยมมาเยือน
เมืองน้ีอนัเน่ืองมาจากความศกัด์ิสิทธ์ิของรูปพระแม่มารีหรือ
แบล็คมาดอนน่า น าท่านเขา้ชมอารามจสันา กอร่า (Jasnagora 
monastery) เพื่อเขา้บูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีด าหรือ
ท่ีรู้จกักนัในนาม แบลค็มาดอนน่า (Black madonna) ซ่ึงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกนัว่าสีท่ีใชว้าดมานานกว่า 600 
ปีท าใหรู้ปพระแม่เป็นสีด า บริเวณหนา้พระพกัตร์มีรอยบาก อนั
เกิดจากพวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลายรูปและอารามแห่งน้ี 



 

 

อยา่งไรก็ตามอารามไดร้อดพน้จากการถูกท าลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอศัจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารยท่ี์
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด / ออกเดินทางสู่เมืองคราคูฟ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
ที่พกั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ 4    คราคูฟ - ค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ Salt mine 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาสช์วติช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกกักนัและค่ายมรณะท่ีใหญ่

ท่ีสุดในบรรดาค่ายกกักนัของนาซี ท่ีกลุ่มนาซีเยอรมนัใชเ้ป็นท่ีท าการในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ค่ายแห่ง
น้ีจัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์  
พิพิธภณัฑค่์ายกกักนัแห่งน้ีสะทอ้นความน่าสยดสยอง
และความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซ่ึงเ ร่ิมจาก
เยอรมนัเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี ค.ศ. 1939 ภายใน
พิพิธภณัฑค่์ายกกักนัจดัแสดงส่ิงของเคร่ืองใชข้องจริง
ของชาวยิวท่ีนาซีไดย้ึดไว ,้ ห้องอาบน ้ า, ห้องท่ีนาซีใช้
ส าหรับก าจดัเชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสงัหารหมู่ชาวยวิ ค่าย
กักกันเอาสช์วิตช์ เป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงาน
สงัหารมนุษยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกของนาซี” หลงัจากท่ีมี
การประกาศความเป็นอิสรภาพใหก้บัค่ายแห่งน้ี มีเหยือ่ท่ีรอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่า
คนจากชาวยวินบัลา้นท่ีถูกสงัเวยชีวิตท่ีน่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) น าท่านเขา้ชม เหมือง

เกลือแห่งน้ีเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูกคน้พบ
ในศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเกลือใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ลา้นปี มี
การขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ชั้นใตดิ้น
ต่างๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมืองเกลือท่ีมี ห้องโถงต่างๆ 
และโบสถเ์ซนต์กิงกา้ (Chappel of St. Kinga) ห้อง
โถงขนาดใหญ่ท่ีประดับด้วยแชนเดอเลียร์ท่ีท าจาก
เกลือสองขา้งสลกัรูปนูนต ่าบนหินแร่เกลือ ตามแบบ
ผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี น าท่าน



 

 

เดินทางลึกลงไปท่ีชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งน้ี จากนั้นเดินทางกลบัเขา้
เมืองคราคูฟ  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง 

 

วันที่ 5  ชมเมืองเก่าคราคูฟ – วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนสกี ้ 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนดน์านถึง 600 ปี ก่อนยา้ยไปท่ีกรุงวอร์ซอวใ์นปี ค.ศ. 1596 ไดรั้บการ

ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือ
เป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์  ชม
เมืองคราคูฟท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุก
สมยัทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค 
และ ร็อคโคโค ชมตลาดนัดรีเน็ค โกลน่ี (Market 
Square) ซ่ึงเป็นจตุรัสกลางเมืองชมโบสถเ์ซนต์แมรี 
(St. Mary Church) โบสถช่ื์อดงัของคราคูฟ สร้างข้ึน
ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่น
บูชาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก รังสรรคข้ึ์นโดยศิลปินชาวนู
เรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลกัเป็นต านานในพระคมัภีร์
ไบเบิล 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

โปแลนด์ ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าวิสทูลา วอร์ซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้งแต่ ปี 1596 จนกระทั่งในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีกองทัพนาซีได้บุกยึดครองตัว
เมืองส่วนใหญ่โดนท าลาย หลังสงครามสงบลง ชาว
โปแลนดไ์ดร่้วมมือร่วมใจกนับูรณะเมืองน้ีข้ึนมาอีกคร้ัง
หน่ึงจากซากปรักหกัพงัโดยยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงามเอาไวอ้ย่างเดิม น าท่านเข้าชมพระราชวังลา
เซียนสกี ้(Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวงัซ่ึงไดรั้บ
การยกยอ่งว่ามีความงามเทียบเคียงไดก้บัพระราชวงัแวร์
ซายส์แห่งฝร่ังเศส พระราชวังน้ี เป็นท่ีประทับของ



 

 

พระมหากษตัริย ์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 18 และยงัเคยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ของประเทศไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอร์ซอวใ์น   ปี ค.ศ. 1897 กรุงวอร์ซอว ์เมืองท่ี
มีอายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง 
(Chopin's Monument ) คีตกวีผูม้ีช่ือเสียงระดบัโลก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกล้เคียง 
วันที่ 6 วอร์ซอร์ - ชมเมือง – ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY  
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินเล่นยา่นเมืองเก่าวอร์ซอว ์(Warsaw Old Town) ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองซ่ึงและได้

ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น าท่านเดินชมย่าน
ตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านท่ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองเก่าวอร์ซอวถู์กสร้าง
ข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 ประกอบไปดว้ย ศาลาว่าการ (City Hall) 
ร้ านอาหาร  ร้ านกาแฟ  และ ร้ านค้า อ่ืนๆ  ส่ิง ก่อสร้ าง ท่ี เ ป็น
สถาปัตยกรรมจากยคุกลาง อาทิเช่น ก  าแพงเมืองเก่า (city walls) ซ่ึง
ยงัคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบัวิหารเซนต์
จอห์น (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า
วอร์ซอว ์เป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 ในศิลปะ
สไตลเ์มโซเวียนโกธิค 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซ้ือสินค้า ณ ห้างสรรพสินคา้  ZALOTE TARASY ซ่ึงเป็น1 ใน

ห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนม
มากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

17.00 น าท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ท าคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 
มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.30 ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR262 
วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.10 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลีย่นเคร่ือง โดยสามารถซ้ือสินค้าปลอดภาษีได้ตามอธัยาศัย 
08.35 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.20 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 



 

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์
ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจ
ตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมัดจ าแล้ว บริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ่ม 

 

ม.ค.-ม.ีค. 2563 39,900 39,900 39,900 11,900 

30 ม.ีค.-05 เม.ย. 2563 41,900 41,900 41,900 11,900 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าที่บริษทัฯ 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผล
ที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (Local Guide) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการ) 
 ค่าทิปคนขับรถวันล่ะ 2 ยโูร ต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท ยโุรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า
ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน)  
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางควิวีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านที่มีความ
ประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปน้ี 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในการเข้าพัก ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าหอ้งพกัทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบ และ
มีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ(ทั้ งน้ีข้ึนอยู่ กับการต่อรองระหว่างบริษัทฯกับแลนด์โอเปอเรเตอร์ต่างประเทศหรือโรงแรมที่พัก
ต่างประเทศเพ่ือที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าเป็นส าคญั) 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 

 

 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัว
เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็น

ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ
บิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เกบ็ค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เกบ็ค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  



 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 
3 เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค  าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อ

แต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกด

ช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใชย้ืน่วีซ่า (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนั
ท าการ) 
* เดก็ตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ  าเภอ  

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั ฃ 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


