
 

 

รหัสทัวร WCT1902748 

ทัวรโปแลนด แกรนดโปแลนด ใบไมเปลี่ยนสี 9 วัน 5 คืน (QR) 
โทรุน (เมืองมรดกโลก)   พอซนัน   วรอตสวัฟ   คายกักกันเอาสชวิตช 
คราคูฟ   เหมืองเกลือวลิลิกซกา   ลับบลิน   วอรซอร (เมืองมรดกโลก) 
พระราชวังลาเซียนสกี้ 
 

 



 

 

วันที่1  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการการตา (เคาเตอร P-Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแล
เช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.55 ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศประเทศการตา โดยเที่ยวบิน QR833 
วันที่2  วอรซอร – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 
00.05 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง   
01.50  ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR263 
06.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา

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

อาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู
บนที่ราบลุมแมน้ําวิสลา (Vistula River) ซึ่งเปนแมนํ้าท่ีใหญและยาวที่สุดในโปแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมยานเมืองเกา ยานที่มีความสวยงามที่

ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบโกธิค บานเรือนสมัย
ยุคกลางจนไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ. 
1997 ชมและถายรูปกับศาลาวาการเมืองสรางขึ้นใน
ศตวรรษที่  12 ชมวิหารเซนตจอนหน Cathedral St. 
John the Baptist and John the Evangelist สราง
ขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือไดวาเปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของประเทศโปแลนด นําทาน
ถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอรนิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดารา
ศาสตร ชื่อกองโลกผูสรางโมเดลจักรวาลซึ่งใหชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจุบัน หลังอาหาร
เดินทางสู เมืองพอซนัน (Poznan) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  MERCURE HOTEL POZNAN / หรือระดับใกลเคียง 
 
 



 

 

วนัที่3  พอซนัน – จัตุรัสเมืองเกา – วรอตสวัฟ 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานชมเมืองพอซนัน(Poznan) เปนหน่ึงใน

เมื อ งที่ เก า แก ที่ สุ ด ข อ ง โป แล น ด  มี ค ว าม
เจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลางการคาที่
สําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-
17 และไดชื่อวาเปนเมืองที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของโปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมือง
หลวงอยางวอรซอร  นําทานเดินเลนชมเมือง
พอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเกา ชมจตุรัสเมืองเกาที่ดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ไมวาจะเปน
กลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป�อมปราการ และ ศาลาวาการเมืองที่ถูก
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใชงานมาจนถึงป 1939 นําทานแวะถายรูป
กับ แกรนดเธียเตอร (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปราท่ีไดรับการออกแบบสไตลนีโอ
คลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) 
อีกหน่ึงปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในป 1905 ใน
สไตลนีโอโรมาเนสก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) 
(168 ก.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมเมืองที่เรียกไดวา Colorful city 

เปนเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเดนสวยงาม 
เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของ
โปแลนด และไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 
8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก แวะถายรูป
กับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of 
Wroclaw) มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียง
ประจําเมืองวรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากร
ชั้นนําของโลกผูซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คน
ด วยกันในชวง 100 ปที่ ผ านมา ในสมั ย



 

 

ศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใชเปนสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลย
สงครามปรัสเซียจากน้ันนําทานถายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ 
และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูปและเดินเลนตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก :  NOVOTEL WROCLAW หรือระดับใกลเคียง 
วันที่4   วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอรา–ชมเมืองเกาคราคูฟ 
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เปนเมือง

ศูนยกลางของผูแสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป 
คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคนนิยมมาเยือนเมือง
น้ีอันเน่ืองมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแมมารี
หรือแบล็คมาดอนนา นําทานเขาชมอารามจัสนา กอ
รา (Jasnagora monastery) เพ่ือเขาบูชาและขอ
พรจากรูปพระแมมาเรียสีดําหรือที่รูจักกันในนาม 
แบล็คมาดอนนา (Black madonna) ซึ่งเปนศูนย
รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กลาวกันวาสีที่ใชวาดมานานกวา 600 ปทําใหรูปพระแมเปนสี
ดํา บริเวณหนาพระพักตรมีรอยบาก อันเกิดจากพวกตอตานศาสนาตองการทําลายรูปและ
อารามแหงน้ี อยางไรก็ตามอารามไดรอดพนจากการถูกทําลายในสงครามตางๆอยางนา
อัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหารยที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสุด 

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

โปแลนดนานถึง 600 ป กอนยายไปที่กรุงวอรซอวใน
ป ค.ศ. 1596 ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
ในป ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเปนมรดกโลกแหงแรกของ
ประเทศโปแลนด ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก, โกธิค, 
เรอเนอซองส, บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาดนัดรี
เน็ค โกลน่ี (Market Square) ซึ่งเปนจตุรัสกลาง



 

 

เมืองชมโบสถ เซนตแมรี (St. Mary Church) โบสถชื่อดั งของคราคูฟ สรางขึ้นใน
คริสตศตวรรษที่ 14 ในสถาปตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถมีแทนบูชาสูง 13 เมตร ถือ
เปนแทนบูชาที่ใหญที่สุดในโลก รังสรรคขึ้นโดยศิลปนชาวนูเรมเบิรก ลวดลายแกะสลักเปน
ตํานานในพระคัมภีรไบเบิล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
วันที่5  คายเอาสชวิตช – เหมืองเกลือวิลลิกซกา – คราคูฟ 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู คายกักกันเอาสชวิตช (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) คาย

กักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาคายกักกัน
ของนาซี  ที่กลุมนาซี เยอรมันใช เปนที่ทํ าการใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คายแหงน้ีจัดเปน 1 ใน 
5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด  พิพิธภัณฑคาย
กักกันแหงน้ีสะทอนความนาสยดสยองและความ
ทารุณโหดรายของสงคราม ซึ่งเร่ิมจากเยอรมันเขายึด
โปแลนดไดในปลายป ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑคายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชของ
จริงของชาวยิวที่นาซีไดยึดไว, หองอาบน้ํา, หองที่นาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกสพิษ
สังหารหมูชาวยิว คายกักกันเอาสชวิตช เปนที่รูจักกัน
ดีวาเปน “โรงงานสังหารมนุษยที่ใหญที่สุดในโลกของ
นาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเปนอิสรภาพ
ใหกับคายแหงน้ี มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดราย
ของนาซีเพียง 60,000 กวาคนจากชาวยิวนับลานที่
ถูกสังเวยชีวิตที่น่ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานออกเดินทางสู เหมืองเกลือวิลลิกซกา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 

ก.ม) นําทานเขาชม เหมืองเกลือแหงน้ีเปนมรดกโลกในปค.ศ.1978 ถูกคนพบในศตวรรษที่ 
13 ชมเหมืองเกลือใตดินที่ใหญที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกวา 20 ลานป 
มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบงออกเปน ชั้นใตดินตางๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมืองเกลือ



 

 

ที่มี หองโถงตางๆ และโบสถเซนตกิงกา (Chappel of St. Kinga) หองโถงขนาดใหญที่
ประดับดวยแชนเดอเลียรที่ทําจากเกลือสองขางสลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือ ตามแบบ
ผลงานของศิลปนดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นําทานเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของ
เหมืองที่มีทะเลสาบอยูภายในเหมืองแหงน้ี จากน้ันเดินทางกลับเขาเมืองคราคูฟ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก :  HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
วันที่6  หมูบาน Zalipie – เซสซอว – ลับบลิน  
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู  หมูบาน Zalipie 

(105 ก.ม) หมูบ านแหงศิลปะ (Painted 
Village) ที่ สวยที่ สุด ในประเทศโปแลนด  
(Poland) ห มู บ าน  Zalipie เป นห มู บ าน
โบราณเล็กๆที่ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
โปแลนด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองเซสซอว 

(Rzeszow) (109 ก.ม) เมืองที่ใหญที่สุดทาง
ตอนใตของประเทศโปแลนด และเปนเสนทาง
สําคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของ
ตนในยุคกลาง อาทิเชน อาณาจักรฮั่น และไบ
เซนไทน เปนตน ปจจุบันเมืองแหงน้ีถือวาเปน
ศูนยกลางทางดานการศึกษาของประเทศ
โปแลนด นําทานเดินเที่ยวชมยานจตุรัสเมือง
เกาที่ยังคงสภาพบานเรือนแบบสถาปตยกรรม
สไตลบารอคและเรเนซองก  ถายรูปกับศาลา
วาการเมือง (City Hall) สรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปตยกรรมโกธิคและเรเน
ซองก จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลับบลิน (Lublin) (169 ก.ม.) เมืองที่กอตั้งสมัย



 

 

ศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญที่สุดทางตะวันออกของประเทศโปแลนด อีกทั้งยังเปนเมืองที่
มีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมไดอยางลงตัว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรือระดับใกลเคียง 
วันที่7  ลับบลิน  – วอรซอร – หางสรรพสินคา  ZALOTE TARASY  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมยานเมืองเกา (Lublin Old Town) เพื่อ

ชมความคลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในยาน
จตุรัสเมืองเกาท่ีสรางมาต้ังแตสมัยยุคกลาง แวะถายรูป
กับ  Krakow Gate ที่ ส ร างขึ้ น ในศตวรรษที่  13 
จาก น้ัน นํ าท าน เข าชมปราสาทลับบลิน  (Lublin 
Castle) ถูกสรางดวยหินในศตวรรษที่ 12 โดย High 
Duke Casimir II เปนปราสาทแบบสถาปตยกรรม
โกธินและตกแตงใหสวยงามตามแบบสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองสนับไดวาเปนหน่ึงใน
ปราสาทยุคกลางที่สมบูรณและสวยงามที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด 

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

เมืองใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา วอรซอเปนเมืองหลวงของ
โปแลนดมาตั้งแต ป 1596 จนกระทั่งในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซีไดบุกยึด
ครองตัวเมืองสวนใหญโดนทําลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกัน
บูรณะเมืองน้ีขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงจากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปตยกรรมที่สวยงาม
เอาไวอยางเดิม จากน้ันใหอิสระแกทุกทานในการเลือกซื้อสินคา ณ หางสรรพสินคา  
ZALOTE TARASY ซึ่งเปน1 ในหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับ
รานคากวา 200 รานคา รวมถึงแฟชั่นแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน Zara, Topshop, 
Mango, H&M เพ่ือใหทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก :  NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกลเคียง 
 



 

 

วันที่8  พระราชวังลาเซียนสกี ้– จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ  
เชา บริการอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki 

palace) อีกหน่ึงพระราชวังซึ่งไดรับการยกยองวา
มีความงามเทียบเคียงไดกับพระราชวังแวรซายส
แห งฝรั่ งเศส พระราชวัง น้ี เปนที่ ประทับของ
พระมหากษัตริย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 
และยังเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศ
ไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอรซอวใน   ป ค.ศ. 
1897 กรุงวอรซอว เมืองที่มีอายุกวา 700 ป ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ (Lazienki 
Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's Monument ) คีตกวีผูมี
ชื่อเสียงระดับโลก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินเลนยานเมืองเกาวอรซอว (Warsaw Old Town) ยานประวัติศาสตรที่

เกาแกที่สุดของเมืองซึ่งและไดขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกในป ค.ศ.1980 นําทานเดินชมยาน
ตลาดเกา (Old Town Market Place) ยานที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีความ
เกาแกที่สุดของเมืองเกาวอรซอวถูกสรางขึ้น
ในชวงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปดวย ศาลาวา
การ (City Hall) รานอาหาร รานกาแฟ และ
รานคาอ่ืนๆ สิ่งกอสรางที่เปนสถาปตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเชน กําแพงเมืองเกา (city 
walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน นําทานแวะถายรูปกับวิหารเซนตจอหน (St. 
John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยูในเขตเมืองเกาวอรซอว เปนหน่ึงในโบสถที่
เกาแกที่สุดของกรุงวอรซอว โดยวิหารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที ่14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียน
โกธิค 



 

 

17.00 นําทานเดินทางสูสนามบินวอรซอว มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี (Tax Refund) และ
เลือกซื้อสินคาตางๆ มากมายจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอรซอวกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR262 
วันที่9  สนามบินสุวรรณภูมิ  
04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการตา แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสามารถซื้อสินคาปลอด

ภาษีไดตามอัธยาศัย 
08.00 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ 

ลม ฟ�า อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่
ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได
มอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ เม่ือทานทําการจองและชําระเงินมัดจํา
แลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
ออกเดินทางชวง  ผูใหญพัก 

หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

( มีเตียงเสริม ) 

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

 

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

ต.ค. 2562  59,900 59,900 59,900 12,900 

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 กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ -วอรซอร-กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรอืการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง (Local Guide) 

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาทิปหัวหนาทัวร วนัละ 100 บาท / วัน / ทาน (กรณีที่ทานประทับใจในการบริการ) 
 คาทิปคนขับรถวันละ 2 ยูโร ตอทาน ตอวัน(14 ยูโร) 
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการ
สูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา
หองพักสําหรบัทุกทาน)  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระ 35,000.- กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 
14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 
20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร
อ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย 
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่
นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินใน
ทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท
ฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และ

ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปใน
การยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 
ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยาง
ถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจาก
ทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา
เทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทาน
ภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋ว
ตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร
ชี้แจงใหทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอร



 

 

ตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปน
สําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% 
กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลและกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับ สายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 20,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วัน – เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 

 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง 
อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางาน
เปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN 
แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย 
โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรณุาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชี
เลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ง
จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม
นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของ
บริษัทฯ  



 

 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม
หรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก 


