โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์ วติ ช์ * คราคูฟ
เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา * ลับบลิน * วอร์ ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี้
*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พกั ดี อาหารรสเลิศ ***
กาหนดการเดินทาง

17-25 ม.ค.62 // 22-30 ม.ค.62 // 08-16 ก.พ.62
20-28 ก.พ.62 // 05-13 มี.ค.62 // 20-28 มี.ค.62

( กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สัปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)
วันที่ 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
05.30
09.35
13.25
16.00
20.00

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย (เคาเตอร์ P) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็ คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งโดฮา ประเทศประเทศการ์ ต้า โดยเทีย่ วบิน QR831
เดินทางถึงกรุ งโดฮา แวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางจากกรุ งวอร์ ซอว์ โดยสายการบินการ์ ต้า เทีย่ วบินที่ QR261
เดินทางถึงสนามบินกรุ งวอร์ ซอว์ ประเทศโปแลนด์ นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุ ลกากร
แล้ว จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั

ที่พกั :
วันที่ 2

NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรื อระดับใกล้เคียง
วอร์ ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)

เช้ า

ค่า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมื องโทรุ น (Torun) (260 ก.ม.) อดี ตเมืองยุทธศาสตร์ สาคัญของอาณาจักรป
รัสเซี ยยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าวิสลา
(Vistula River) ซึ่ งเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชมย่านเมื องเก่า ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค บ้านเรื อน
สมัยยุคกลางจนได้รับการยกย่องให้
เป็ นเมื อ งมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997
ชมและถ่ า ยรู ป กับ ศาลาว่าการเมื อ ง
สร้ างขึ้ น ในศตวรรษที่ 12 ชมวิห าร
เซนต์จอนห์น Cathedral St. John the
Baptist and John the Evangelist
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่ งถือได้วา่
เป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ดของ
ประเทศโปแลนด์ น าท่ า นถ่ า ยรู ป คู่
กับ บ้า นของนิ โ คลัส โคเปอร์ นิ ค ัส
(Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่ อก้องโลกผูส้ ร้ างโมเดลจักรวาลซึ่ งให้ชนรุ่ นหลังได้
เรี ยนรู ้จนถึงปัจจุบนั
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่:

MERCURE TORUń CENTRUM หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 3

โทรุน – พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องพอซนัน (Poznan) (142 ก.ม) เป็ นหนึ่ งในเมื องที่ เก่าแก่ ที่สุดของโปแลนด์ มี
ความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่
15-17 และได้ชื่ อว่าเป็ นเมื องที่ มี ความส าคัญทาง
เศรษฐกิ จของโปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมือง
หลวงอย่ า งวอร์ ซ อร์ น าท่ า นเดิ น เล่ น ชมเมื อ ง
พอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมือง
เก่ าที่ ดี ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งในยุโรป ไม่ ว่าจะเป็ นกลุ่ ม
อาคารหลากสี สันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อม
ปราการ และ ศาลาว่าการเมื อ งที่ ถู ก สร้ างขึ้ น ใน
ศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิ ค และถู กใช้งานมาจนถึงปี 1939 นาท่านแวะถ่ ายรู ปกับ แกรนด์เธี ยเตอร์
(GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่ าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิ คโดยสถาปนิ กชาว
เยอรมัน ถ่ายรู ปกับ ปราสาทอิมพีเรี ยล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่ งปราสาทที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
พอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อ งวรอตสวัฟ (Wroclaw) (168 ก.ม.) เมื องที่ เรี ยกได้ว่า Colorful city เป็ น
เมื องที่ มี อาคารหลากสี สั น โดดเด่ นสวยงาม เป็ น
เมื องเรี ยกได้ว่ามี ชีวิตชี วาแห่ งหนึ่ งของโปแลนด์
และได้รับ การจัดอัน ดับ ให้เป็ น 1 ใน 8 เมื องที่ มี
สี สั น ม า ก ที่ สุ ด ใ น โ ล ก แ ว ะ ถ่ า ย รู ป กั บ
มหาวิท ยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw)
มหาวิ ท ยาลั ย เก่ า แก่ ที่ มี ชื่ อเสี ยงประจ าเมื อ ง
วรอตสวัฟ ซึ่ งเคยผลิ ตบุคคลากรชั้นนาของโลกผู ้
ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100
ปี ที่ผา่ นมา ในสมัยศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่ ง
นี้ เคยถู ก ใช้ เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง , ที่ คุ ม ขัง
เชลยสงครามปรัสเซี ยจากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับอาคารหลากสี สันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และ
โบสถ์ประจาเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ที่พกั :

NOVOTEL WROCLAW หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 4

วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่ า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เป็ นเมืองศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญ
ที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ งของยุโรป คริ ส ต์ศ าสนิ ก ชนกว่า 4-5
ล้ า นคนนิ ยมมาเยื อ นเมื อ งนี้ อั น เนื่ องมาจากความ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของรู ป พระแม่ ม ารี ห รื อแบล็ ค มาดอนน่ า น า
ท่ า นเข้า ชมอารามจัส นา กอร่ า (Jasnagora monastery)
เพื่ อเข้าบู ช าและขอพรจากรู ป พระแม่ ม าเรี ยสี ดาหรื อ ที่

ค่า

รู ้ จกั กันในนาม แบล็ค มาดอนน่ า (Black madonna)
ซึ่งเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสี ที่ใช้
วาดมานานกว่า 600 ปี ทาให้รูปพระแม่เป็ นสี ดา บริ เวณ
หน้าพระพักตร์ มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนาต้องการทาลายรู ปและอารามแห่ งนี้ อย่างไรก็
ตามอารามได้รอดพ้นจากการถู กทาลายในสงครามต่างๆอย่างน่ าอัศจรรย์ จนกลายเป็ นปาฎิ หารย์ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) นาท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600
ปี ก่อนย้ายไปที่กรุ งวอร์ ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซึ่ งถื อ เป็ น
มรดกโลกแห่ งแรกของประเทศโปแลนด์ ชมเมืองคราคูฟ
ที่ ส วยงามด้ ว ยสถาปั ตยกรรมทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย ทั้ ง โร
มาเนสก์, โกธิ ค , เรอเนอซองส์ , บาโรค และ ร็ อคโคโค
ชมตลาดนัดรี เน็ ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่ งเป็ นจตุ รัส
กลางเมืองชมโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์
ชื่ อ ดัง ของคราคู ฟ สร้ า งขึ้ น ในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 14 ใน
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสู ง 13
เมตร ถือเป็ นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ข้ ึนโดยศิลปิ นชาวนู เรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็ น
ตานานในพระคัมภีร์ไบเบิล
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

HOTEL CONRAD, KRAKOW หรื อระดับใกล้เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่ 5

ค่ายเอาสช์ วติ ช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา – คราคูฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
น าท่ า นออกเดิ น ทางสู่ ค่ ายกัก กัน เอาสช์ วิต ช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ ายกัก กัน และค่ า ย
มรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่
กลุ่ ม นาซี เยอรมั น ใช้ เป็ นที่ ท าการในระหว่ า ง
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ค่ า ยแห่ ง นี้ จัด เป็ น 1 ใน 5
มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ค่ า ย
กักกันแห่ งนี้ สะท้อนความน่ าสยดสยองและความ
ทารุ ณโหดร้ายของสงคราม ซึ่ งเริ่ มจากเยอรมันเข้า
ยึ ด โปแลนด์ ไ ด้ ใ นปลายปี ค.ศ. 1939 ภายใน
พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ของ
จริ งของชาวยิวที่นาซี ได้ยดึ ไว้, ห้องอาบน้ า, ห้องที่
นาซี ใช้สาหรับกาจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วติ ช์ เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ น
“โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี ” หลังจากที่มีการประกาศความเป็ นอิสรภาพให้กบั
ค่ายแห่ งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซี เพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านที่ ถูก
สังเวยชีวติ ที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เหมื องเกลือวิลลิกซ์ กา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) นาท่านเข้าชม
เหมื องเกลื อ แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1978
ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเกลือใต้ดินที่
ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานาน
กว่า 20 ล้านปี มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่ง
ออกเป็ น ชั้นใต้ดินต่างๆ ถึ ง 9 ชั้น ภายในเหมื อง
เกลื อ ที่ มี ห้ อ งโถงต่ า งๆ และโบสถ์ เซนต์กิ ง ก้า
(Chappel of St. Kinga) ห้ องโถงขน าดให ญ่ ที่
ประดับ ด้วยแชนเดอเลี ยร์ ที่ ท าจากเกลื อสองข้าง
สลักรู ปนูนต่าบนหิ นแร่ เกลือ ตามแบบผลงานของ
ศิลปิ นดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นาท่านเดิ นทางลึ กลงไปที่ช้ นั 3 ในใจกลางของเหมืองที่ มีทะเลสาบอยู่
ภายในเหมืองแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองคราคูฟ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

HOTEL CONRAD, KRAKOW หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่ 6

หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลับบลิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie(105ก.ม) หมู่บา้ นแห่ งศิลปะ (Painted Village) ที่สวยที่สุดใน
ประเทศโปแลนด์ (Poland) หมู่บา้ น Zalipie เป็ นหมู่บา้ นโบราณเล็กๆที่ ต้ งั อยู่ทางตะวันออกเฉี ยงใต้
ของโปแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งเซสซอว์ (Rzeszow) (109 ก.ม) เมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ทางตอนใต้ข อง
ประเทศโปแลนด์ และเป็ นเส้นทางสาคัญ
ในการเดิ นทัพ เพื่อขยายอาณาจักรของตน
ในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮัน่ และไบ
เซนไทน์ เป็ นต้น ปั จจุบนั เมืองแห่ งนี้ ถือว่า
เป็ นศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการศึ ก ษาของ
ประเทศโปแลนด์ นาท่านเดินเที่ยวชมย่าน
จตุรัสเมืองเก่าที่ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบ
สถาปั ตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์
ถ่ า ยรู ปกั บ ศาลาว่ า การเมื อ ง (City Hall)
ส ร้ า งขึ้ น ใน ช่ วงศตวรรษ ที่ 16 แบ บ
สถาปั ตยกรรมโกธิ คและเรเนซองก์ จากนั้นนาท่ านเดินทางสู่ เมืองลับบลิน (Lublin) (169 ก.ม.) เมือง
ที่ก่อตั้งสมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็ นเมือง
ที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและ วัฒนธรรมได้อย่างลงตัวจนทา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ที่พกั :
วันที่ 7

EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรื อระดับใกล้เคียง
ลับ บลิน – วอร์ ซ อร์ – ห้ างสรรพสิ น ค้ า
ZALOTE TARASY

เช้ า
\

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ น าท่ านชมย่ า นเมื อ งเก่ า
(Lublin Old Town) เพื่ อ ชมความคลาสสิ กและ

ค่า

งดงามของอาคารานเรื อนในย่านจตุรัสเมืองเก่าที่สร้ างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรู ปกับ Krakow
Gate ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จากนั้นนาท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) ถูกสร้างด้วย
หินในศตวรรษที่ 12 โดย High Duke Casimir II เป็ นปราสาทแบบสถาปั ตยกรรมโกธิ นและตกแต่งให้
สวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบเรอเนซองส์ นบั ได้วา่ เป็ นหนึ่ งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุ งวอร์ ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ
ประเทศโปแลนด์ ตั้ง อยู่ริ ม แม่ น้ า วิ ส ทู ล า วอร์ ซ อเป็ นเมื อ งหลวงของโปแลนด์ ม าตั้ง แต่ ปี 1596
จนกระทัง่ ในช่ วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่
กองทัพ นาซี ได้บุ กยึดครองตัวเมื องส่ วน
ใหญ่ โ ดนท าลาย หลัง สงครามสงบลง
ชาวโปแลนด์ได้ร่วมมื อร่ วมใจกันบูรณะ
เมื อ งนี้ ขึ้ น ม าอี ก ค รั้ งห นึ่ งจาก ซ าก
ป รั ก หั ก พั ง โ ด ย ยั ง ค ง รู ป แ บ บ
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิ ม
จากนั้นให้อิส ระแก่ ทุ กท่ านในการเลื อก
ซื้ อสิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้า ZALOTE TARASY ซึ่ งเป็ น1 ในห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
วอร์ ซอว์ จุใจกับร้ านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึ งแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่ น Zara, Topshop,
Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่ 8

NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรื อระดับใกล้เคียง
พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเข้ าชมพระราชวังลาเซี ยนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่ งพระราชวังซึ่ งได้รับการยกย่องว่ามี
ความงามเทียบเคี ยงได้กบั พระราชวังแวร์ ซายส์ แห่ งฝรั่งเศส
พระราชวังนี้ เป็ นที่ ประทับของพระมหากษัตริ ย ์ สร้ างขึ้นใน
ส มั ย ศ ต ว ร ร ษ ที่ 1 8 แ ล ะ ยั ง เค ย เป็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว (รัชกาลที่ 5) ของ
ประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ ซอว์ใน ปี ค.ศ. 1897
กรุ งวอร์ ซ อว์ เมื องที่ มี อายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลา
เซี ยนสกี้ (Lazienki Royal Park) ชมอนุ ส าวรี ยเฟรเดอริ ค โช
แปง (Chopin's Monument ) คีตกวีผมู ้ ีชื่อเสี ยงระดับโลก

เทีย่ ง
บ่ าย

เทีย่ ง
บ่ าย

21.30

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินเล่ นย่ านเมืองเก่ าวอร์ ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
ซึ่ งและได้ข้ ึ น ทะเบี ย นให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 น าท่ า นเดิ น ชมย่านตลาดเก่ า (Old Town
Market Place) ย่านที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ ซอว์ถูก
สร้ างขึ้ นในช่ วงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ
(City Hall) ร้ าน อ าห าร ร้ าน ก าแ ฟ แ ล ะ ร้ าน ค้ า อื่ น ๆ
สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กาแพง
เมืองเก่ า (city walls) ซึ่ งยังคงหลงเหลื ออยู่จนถึ งปั จจุบนั นา
ท่ านแวะถ่ ายรู ป กับ วิหารเซนต์จอห์ น (St. John's Cathedral)
วิหารคาทอลิ ก ที่ ต้ งั อยู่ในเขตเมื องเก่ าวอร์ ซ อว์ เป็ นหนึ่ งใน
โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งวอร์ ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิ นวอร์ ซ อว์ มีเวลาให้ ท่านได้ ทาคื นภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้ อสิ นค้ า
ต่ างๆ มากมายจากร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากวอร์ ซอว์ กลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้า เทีย่ วบินที่ QR262

วันที่ 9

สนามบินสุ วรรณภูมิ

05.10
07.05
17.45

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศการ์ ต้า แวะเปลีย่ นเครื่ อง โดยสามารถซื้อสิ นค้ าปลอดภาษีได้ ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเทีย่ วบินที่ QR832
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

17.00

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ, การล่าช้ าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษทั ฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์
ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ เมื่ อท่ านทาการจองและชาระ
เงินมัดจาแล้ว บริษทั ฯ ถือว่าท่ านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษทั ฯแล้ว

อัตราค่าบริการ
เดินทาง

ม.ค.2562
ก.พ.2562
มี.ค.2562

ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

59,900 59,900 59,900

12,900

59,900 59,900 59,900

12,900

59,900 59,900 59,900

12,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ กรุ งเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
ย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็
ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (Local Guide)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
ค่าทิปคนขับรถวันล่ะ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน(14 ยูโร)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่ าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ กั (ทางบริษัทฯไม่ ได้ จัดให้ แก่ ท่านเนื่องจากป้ องกันการสู ญหายจากมิจฉาชี พทีแ่ ฝงตัวเข้ ามา
ในโรงแรมทีพ่ กั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่ าน)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน

กรุ ณ าจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดิ นทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดิ นทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่า หรื อ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่วา่
ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
• ทางบริ ษัทจะทาการยื่ นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่ อในคณะมีผ้ ูสารองที่นั่งครบ 20 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรั บจากทางสถานทูต เนื่ องจากบริ ษท
ั จะต้องใช้
เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ
20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• หากในช่ วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่ นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษท
ั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง
ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ น วีซ่าท่ องเที่ยวทวีป ยุโรป ทางสถานทู ตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่ บริ ษท
ั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่ า
ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่
เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้า
ออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 วัน (ตามกฎของแต่ละ
สายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
• หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
• ทางบริ ษั ท เริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่ส นามบิ นสุ วรรณภู มิ กรณี ท่ านเดินทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อ ต่ างประเทศ และจะสารองตั๋ว เครื่ องบิ น หรื อ
พาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช้ ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้ จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อ
กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย ของมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน
ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
หากสถานทูตมีการเรี ยกสั มภาษณ์ ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณี ที่ท่ านยกเลิก การเดิ น ทางภายหลังจากได้ วีซ่ าแล้ ว ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแจ้ งสถานทู ต ยกเลิ ก วีซ่ าของท่ า น
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุเท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่า
อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

