
 

 

รหัสทัวร WCT1901382  
ทัวรโปแลนด วอรซอร โทรุน พอซนัน วรอตสวัฟ เชสโตโชวา คราคูฟ 
เซสซอว ลับบลิน 9 วัน 6 คืน (QR) 
 
แกรนดเธียเตอร ปราสาทอิมพีเรียล โบสถเซนตแมรี คายกักกันเอาสชวิตช เหมืองเกลือวิลลิกซ
กา หมูบานแหงศิลปะ พระราชวังลาเซียนสก้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการการตา (เคาเตอร P-Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.55 ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศประเทศการตา โดยเที่ยวบิน QR833 
 
วันท่ี2  วอรซอร – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 
00.05 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปล่ียนเคร่ือง   
01.50  ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR263 
06.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองโทรุน (Torun) (260 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตรสําคัญของ

อาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษท่ี 15 ต้ังอยู
บนที่ราบลุมแมน้ําวิสลา (Vistula River) ซ่ึงเปนแมน้ําที่ใหญและยาวท่ีสุดในโปแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมยานเมืองเกา ยานที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบ

โกธิค บานเรือนสมัยยุคกลางจนไดรับการยกยองใหเปน
เมืองมรดกโลกในปค.ศ. 1997 ชมและถายรูปกับศาลา
วาการเมืองสรางข้ึนในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต
จอนหน Cathedral St. John the Baptist and 
John the Evangelist สรางข้ึนในศตวรรษที่ 13 ซ่ึง
ถือไดวาเปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของประเทศ
โปแลนด นําทานถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอร
นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร ช่ือกองโลกผูสรางโมเดล
จักรวาลซึ่งใหชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจุบัน หลังอาหารเดินทางสู เมืองพอซนัน 
(Poznan) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี:  MERCURE HOTEL POZNAN / หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันท่ี3  พอซนัน – จัตุรัสเมืองเกา – วรอตสวัฟ 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานชมเมืองพอซนัน(Poznan) เปนหน่ึงใน

เมืองที่เกาแกท่ีสุดของโปแลนด มีความ
เจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลางการคาท่ี
สําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที ่15-
17 และไดช่ือวาเปนเมืองท่ีมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของโปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมือง
หลวงอยางวอรซอร  นําทานเดินเลนชมเมือง
พอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเกา ชมจตุรัสเมือง
เกาท่ีดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ไมวาจะเปนกลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท 
ป�อมปราการ และ ศาลาวาการเมืองที่ถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ในแบบโกธิค และถูกใช
งานมาจนถึงป 1939 นําทานแวะถายรูปกับ แกรนดเธียเตอร (GRAND THEATRE) โรง
ละครโอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถายรูปกับ 
ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทที่มีช่ือเสียงของเมืองพอซนาน 
โดยปราสาทถูกสรางข้ึนในป 1905 ในสไตลนีโอโรมาเนสก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู 
เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (168 ก.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองท่ีเรียกไดวา Colorful city เปนเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเดนสวยงาม 

เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของ
โปแลนด และไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 
8 เมืองท่ีมีสีสันมากท่ีสุดในโลก แวะถายรูปกับ
มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of 
Wroclaw) มหาวิทยาลัยเกาแกท่ีมีช่ือเสียง
ประจําเมืองวรอตสวัฟ ซ่ึงเคยผลิตบุคคลากร
ช้ันนําของโลกผูซ่ึงชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คน
ดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมา ในสมัย
ศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใช
เปนสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลย
สงครามปรัสเซียจากน้ันนําทานถายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ 
และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูปและเดินเลนตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  



 

 

ที่พัก :  NOVOTEL WROCLAW หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี4   วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอรา–ชมเมืองเกาคราคูฟ 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เปนเมืองศูนยกลาง

ของผูแสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป 
คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคนนิยมมาเยือนเมือง
น้ีอันเน่ืองมาจากความศักด์ิสิทธ์ิของรูปพระแมมารี
หรือแบล็คมาดอนนา นําทานเขาชมอารามจัสนา กอ
รา (Jasnagora monastery) เพ่ือเขาบูชาและขอ
พรจากรูปพระแมมาเรียสีดําหรือที่รูจักกันในนาม 
แบล็คมาดอนนา (Black madonna) ซึ่งเปนศูนย
รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กลาวกันวาสีที่ใชวาดมา
นานกวา 600 ปทําใหรูปพระแมเปนสีดํา บริเวณหนาพระพักตรมีรอยบาก อันเกิดจากพวก
ตอตานศาสนาตองการทําลายรูปและอารามแหงน้ี อยางไรก็ตามอารามไดรอดพนจากการ
ถูกทําลายในสงครามตางๆอยางนาอัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหารยที่ศักด์ิสิทธ์ิที่สุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสูเมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) นําทานชมอดีตเมืองหลวงเกาของโปแลนด

นานถึง 600 ป กอนยายไปท่ีกรุงวอรซอวในป ค.ศ. 
1596 ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป 
ค.ศ. 1978 ซ่ึงถือเปนมรดกโลกแหงแรกของประเทศ
โปแลนด ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก, โกธิค, 
เรอเนอซองส, บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาดนัดรี
เน็ค โกลน่ี (Market Square) ซ่ึงเปนจตุรัสกลาง
เมืองชมโบสถเซนตแมรี (St. Mary Church) โบสถ
ช่ือดังของคราคูฟ สรางข้ึนในคริสตศตวรรษท่ี 14 ใน
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถมีแทนบูชาสูง 13 เมตร ถือเปนแทนบูชาท่ีใหญที่สุด
ในโลก รังสรรคข้ึนโดยศิลปนชาวนูเรมเบิรก ลวดลายแกะสลักเปนตํานานในพระคัมภีรไบ
เบิล 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
 



 

 

วันท่ี5  คายเอาสชวิตช – เหมืองเกลือวิลลิกซกา – คราคูฟ 
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู คายกักกันเอาสชวิตช (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) คาย

กักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาคายกักกัน
ของนาซี ที่กลุมนาซีเยอรมันใชเปนท่ีทําการใน
ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 คายแหงน้ีจัดเปน 1 ใน 
5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด  พิพิธภัณฑคาย
กักกันแหงน้ีสะทอนความนาสยดสยองและความ
ทารุณโหดรายของสงคราม ซ่ึงเร่ิมจากเยอรมันเขายึด
โปแลนดไดในปลายป ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ
คายกักกันจัดแสดงส่ิงของเคร่ืองใชของจริงของชาวยิวท่ีนาซีไดยึดไว, หองอาบน้ํา, หองที่นา
ซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกสพิษสังหารหมูชาวยิว คายกักกันเอาสชวิตช เปนที่รูจักกันดี
วาเปน “โรงงานสังหารมนุษยท่ีใหญที่สุดในโลกของ
นาซี” หลังจากท่ีมีการประกาศความเปนอิสรภาพ
ใหกับคายแหงน้ี มีเหย่ือที่รอดชีวิตจากความโหดราย
ของนาซีเพียง 60,000 กวาคนจากชาวยิวนับลานที่
ถูกสังเวยชีวิตท่ีน่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เหมืองเกลือวิลลิกซกา 

(Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) นําทาน
เขาชม เหมืองเกลือแหงน้ีเปนมรดกโลกในปค.ศ.
1978 ถูกคนพบในศตวรรษที ่13 ชมเหมืองเกลือใตดินที่ใหญท่ีสุดในโลกและมีเกลือโดย
ธรรมชาติมานานกวา 20 ลานป มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบงออกเปน ช้ันใตดิน
ตางๆ ถึง 9 ช้ัน ภายในเหมืองเกลือที่มี หองโถงตางๆ และโบสถเซนตกิงกา (Chappel of 
St. Kinga) หองโถงขนาดใหญท่ีประดับดวยแชนเดอเลียรท่ีทําจากเกลือสองขางสลักรูปนูน
ต่ําบนหินแรเกลือ ตามแบบผลงานของศิลปนดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นําทานเดินทางลึกลงไปท่ี
ช้ัน 3 ในใจกลางของเหมืองท่ีมีทะเลสาบอยูภายในเหมืองแหงน้ี จากน้ันเดินทางกลับเขา
เมืองคราคูฟ  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 



 

 

วันท่ี6  หมูบาน Zalipie – เซสซอว – ลับบลิน  
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู หมูบาน Zalipie (105 

ก.ม) หมูบานแหงศิลปะ (Painted Village) 
ที่สวยที่สุดในประเทศโปแลนด (Poland) 
หมูบาน Zalipie เปนหมูบานโบราณเล็กๆที่
ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงใตของโปแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซสซอว 

(Rzeszow) (109 ก.ม) เมืองที่ใหญที่สุดทาง
ตอนใตของประเทศโปแลนด และเปนเสนทาง
สําคัญในการเดินทัพเพ่ือขยายอาณาจักรของ
ตนในยุคกลาง อาทิเชน อาณาจักรฮั่น และไบ
เซนไทน เปนตน ปจจุบันเมืองแหงน้ีถือวาเปน
ศูนยกลางทางดานการศึกษาของประเทศ
โปแลนด นําทานเดินเท่ียวชมยานจตุรัสเมือง
เกาท่ียังคงสภาพบานเรือนแบบสถาปตยกรรม
สไตลบารอคและเรเนซองก  ถายรูปกับศาลา
วาการเมือง (City Hall) สรางข้ึนในชวง
ศตวรรษที่ 16 แบบสถาปตยกรรมโกธิคและเร
เนซองก จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลับบลิน 
(Lublin) (169 ก.ม.) เมืองที่กอต้ังสมัยศตวรรษท่ี 6 และมีขนาดใหญที่สุดทางตะวันออก
ของประเทศโปแลนด อีกทั้งยังเปนเมืองท่ีมีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมและ
วัฒนธรรมไดอยางลงตัว 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรือระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี7  ลับบลิน  – วอรซอร – หางสรรพสินคา  ZALOTE TARASY  
เชา บริการอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมยานเมืองเกา (Lublin Old Town) เพ่ือชม

ความคลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในยาน
จตุรัสเมืองเกาท่ีสรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง แวะถายรูป
กับ Krakow Gate ท่ีสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 13 



 

 

จากน้ันนําทานเขาชมปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) ถูกสรางดวยหินในศตวรรษที่ 12 
โดย High Duke Casimir II เปนปราสาทแบบสถาปตยกรรมโกธินและตกแตงใหสวยงาม
ตามแบบสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองสนับไดวาเปนหน่ึงในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณและ
สวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู กรุงวอรซอว (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมือง

ใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ต้ังอยูริมแมน้ําวิสทูลา วอรซอเปนเมืองหลวงของโปแลนดมา
ต้ังแต ป 1596 จนกระท่ังในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ท่ีกองทัพนาซีไดบุกยึดครองตัวเมือง
สวนใหญโดนทําลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองน้ี
ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีสวยงามเอาไวอยาง
เดิม จากน้ันใหอิสระแกทุกทานในการเลือกซ้ือสินคา ณ หางสรรพสินคา  ZALOTE 
TARASY ซ่ึงเปน1 ในหางสรรพสินคาท่ีใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับรานคากวา 
200 รานคา รวมถึงแฟช่ันแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน Zara, Topshop, Mango, 
H&M เพ่ือใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี8  พระราชวังลาเซียนสก้ี – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ  
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังลาเซียนสก้ี (Lazienki 

palace) อีกหน่ึงพระราชวังซ่ึงไดรับการยกยองวา
มีความงามเทียบเคียงไดกับพระราชวังแวรซายส
แหงฝร่ังเศส พระราชวังน้ีเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริย สรางข้ึนในสมัยศตวรรษที ่18 
และยังเคยเปนท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่5) ของประเทศ
ไทย เม่ือคร้ังเสด็จประพาสวอรซอวใน   ป ค.ศ. 
1897 กรุงวอรซอว เมืองที่มีอายุกวา 700 ป ชม
สวนสาธารณะ ลาเซียนสก้ี (Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง 
(Chopin's Monument ) คีตกวีผูมีช่ือเสียงระดับโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินเลนยานเมืองเกาวอรซอว (Warsaw Old Town) ยานประวัติศาสตรท่ีเกาแก
ที่สุดของเมืองซ่ึงและไดข้ึนทะเบียนใหเปนมรดก
โลกในป ค.ศ.1980 นําทานเดินชมยานตลาดเกา 
(Old Town Market Place) ยานท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีความเกาแก
ที่สุดของเมืองเกาวอรซอวถูกสรางขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 13 ประกอบไปดวย ศาลาวาการ 
(City Hall) รานอาหาร รานกาแฟ และรานคา
อ่ืนๆ ส่ิงกอสรางท่ีเปนสถาปตยกรรมจากยุค
กลาง อาทิเชน กําแพงเมืองเกา (city walls) ซ่ึงยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน นําทาน
แวะถายรูปกับวิหารเซนตจอหน (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกท่ีต้ังอยูในเขต
เมืองเกาวอรซอว เปนหน่ึงในโบสถท่ีเกาแกที่สุดของกรุงวอรซอว โดยวิหารถูกสรางข้ึนใน
ศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียนโกธิค 

17.00 นําทานเดินทางสูสนามบินวอรซอว มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี (Tax Refund) และเลือก
ซ้ือสินคาตางๆ มากมายจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอรซอวกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา เท่ียวบินที่ QR262 
 
วันท่ี9  สนามบินสุวรรณภูมิ  
04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการตา แวะเปล่ียนเคร่ือง โดยสามารถซ้ือสินคาปลอดภาษีได

ตามอัธยาศัย 
08.00 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยเท่ียวบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม 

ฟ�า อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของ
หมูคณะเปนสําคัญ เม่ือทานทําการจองและชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขของทางบริษัทฯ แลว 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว 
หอง 

จายเพ่ิม 
 

ก.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 12,900 

ต.ค. 2562 61,900 61,900 61,900 15,900 

พ.ย. 2562 59,900 59,900 59,900 12,900 

ธ.ค. 2562 61,900 61,900 61,900 15,900 

เทศกาลปใหม 
2563 

69,900 69,900 69,900 16,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ -วอรซอร-กรุงเทพฯ 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ําและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงาน
เทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไม
วาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง (Local Guide) 
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วันละ 100 บาท / วัน / ทาน (กรณีที่ทานประทับใจในการบริการ) 
 คาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร ตอทาน ตอวัน(14 ยูโร) 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญหายจาก
มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมท่ีพัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)  

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระ 35,000.- กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน 
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึง
ในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทาน
ตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไม
อาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดย
ท้ังหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ  25 ทาน และไดรับคิวการตอบรับ

จากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , 
หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึง
จะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

 

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึง
ทางทานจะตองเดินทางมาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเปน
ผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และ
ครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียง
ตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่
เกิดข้ึนดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมวาจะผาน
หรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่สําคัญในการย่ืนวีซา 
หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมี
คาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต
ละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดน
คามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคา
หอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหทานเขาใจ 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 
100% 

 ทางบริษัทเร่ิมตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือ
ตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ
บริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลและ
กรุปท่ีตองการันตีมัดจํากับ    
สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ
และไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน – เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผูเดินทาง 
อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางาน
เปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลม
เดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึง
จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  



 

 

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่
เกิดข้ึนจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


