
 

 

รหัสทัวร WCT1902743 

ทัวรโปแลนด(มรดกโลก) 7 วัน 4 คืน (QR) 
โทรุน (เมืองมรดกโลก)   พอซนัน   วรอตสวัฟ   คายกักกันเอาสชวิตช 
คราคูฟ   เหมืองเกลือวลิลิกซกา   วอรซอร (เมอืงมรดกโลก) 
พระราชวังลาเซียนสกี้ 
 

 
 
 
 



 

 

โทรุน (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวัฟ - คายกักกันเอาสชวิตช - คราคูฟ 
เหมืองเกลือวิลลิกซกา - วอรซอร (เมืองมรดกโลก) - พระราชวังลาเซียนสกี ้

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก *** 
วันที่เดินทาง 

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 มี.ค. / 28 ก.พ. – 05 มี.ค./02 – 08 มี.ค. /06 – 12 

มี.ค. /09 – 15 มี.ค. /13 – 19 มี.ค. /16 – 22 มี.ค. / 20 – 26 มี.ค./23 – 28 มี.ค./25 – 31 มี.ค. /27 มี.ค. – 02 เม.ย. 
/ 30 มี.ค. – 05 เม.ย. 63  

( กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซา) 
วันที่1   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
17.30 สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการการตา (เคาเตอร P-Q) พรอมเจาหนาที่คอยดูแล
เช็คสัมภาระและบัตรที่น่ังบนเคร่ือง 

20.45 ออกเดินทางสูกรุงโดฮา ประเทศประเทศการตา โดยเที่ยวบิน QR833 
23.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
วันที่2  วอรซอร – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 
01.50  ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR263 
06.50 เดินทางถึงสนามบินกรุงวอรซอว ประเทศโปแลนด นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา

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

อาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในชวงกลวง
ศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยูบนที่ราบลุม
แมน้ําวิสลา (Vistula River) ซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญและ
ยาวที่สุดในโปแลนด แวะชมยานเมืองเกา ยานที่มีความ
สวยงามที่ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมแบบโกธิค 
บานเรือนสมัยยุคกลางจนไดรับการยกยองใหเปนเมือง
มรดกโลกในปค.ศ. 1997 ชมและถายรูปกับศาลาวา
การเมืองสรางขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนตจอนหน Cathedral St. John the 
Baptist and John the Evangelist สรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือไดวาเปนหน่ึงใน



 

 

โบสถที่เกาแกที่สุดของประเทศโปแลนด นําทานถายรูปคูกับบานของนิโคลัส โคเปอรนิคัส 
(Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร ชื่อกองโลกผูสรางโมเดลจักรวาลซึ่ง
ใหชนรุนหลังไดเรียนรูจนถึงปจจุบัน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองพอซนัน(Poznan) เปนหน่ึงในเมืองที่เกาแกที่สุดของโปแลนด มี

ความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเปนศูนยกลางการคาท่ี
สําคัญของทวีปยุโรปในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-17 
และไดชื่อวาเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ
โปแลนด เปนอันดับ 2 ตอจากเมืองหลวงอยางวอรซอร  
นําทานเดินเลนชมเมืองพอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมือง
เกา ชมจตุรัสเมืองเกาท่ีดีที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ไมวาจะ
เปนกลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท 
ป�อมปราการ และ ศาลาวาการเมืองที่ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช
งานมาจนถึงป 1939 นําทานแวะถายรูปกับ แกรนดเธียเตอร (GRAND THEATRE) โรง
ละครโอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถายรูปกับ 
ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหน่ึงปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน 
โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในป 1905 ในสไตลนีโอโรมาเนสก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่:  MERCURE HOTEL POZNAN / หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 3    พอซนัน – วรอตสวัฟ – จัตุรัสเมืองเกา – เชสโตโชวา - อารามจัสนากอรา – คราคูฟ   
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (168 ก.ม.) นําทานชมเมืองที่เรียกไดวา 

Colorful city เปนเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดด
เดนสวยงาม เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหง
หน่ึงของโปแลนด และไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 
ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก แวะถายรูปกับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ร อ ต ส วั ฟ  (University of 
Wroclaw) มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียงประจํา



 

 

เมือง วรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนําของโลกผูซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนดวยกัน
ในชวง 100 ปที่ผานมา ในสมัยศตวรรษที่  18 มหาวิทยาลัยแหงน้ี เคยถูกใช เปน
สถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากน้ันนําทานถายรูปกับอาคารหลาก
สีสันในจัตุรัสเมืองเกา, ศาลาวาการ และโบสถประจําเมือง อิสระใหทานไดถายรูปและเดิน
เลนตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสูเมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เปนเมืองศูนยกลาง

ของผู แสวงบุญ ที่ สํ าคัญ แห งห น่ึ งของยุ โรป 
คริสตศาสนิกชนกวา 4-5 ลานคนนิยมมาเยือน
เมืองน้ีอันเน่ืองมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระ
แมมารีหรือแบล็คมาดอนนา นําทานเขาชมอาราม
จัสนา กอรา (Jasnagora monastery) เพ่ือเขา
บูชาและขอพรจากรูปพระแมมาเรียสีดําหรือที่รูจัก
กันในนาม แบล็คมาดอนนา (Black madonna) 
ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาวคาทอลิก กลาวกันวาสีที่ใชวาดมานานกวา 600 ปทําใหรูป
พระแมเปนสีดํา บริเวณหนาพระพักตรมีรอยบาก อันเกิดจากพวกตอตานศาสนาตองการ
ทําลายรูปและอารามแหงน้ี อยางไรก็ตามอารามไดรอดพนจากการถูกทําลายในสงคราม
ตางๆอยางนาอัศจรรย จนกลายเปนปาฎิหารยที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด / ออกเดินทางสูเมืองครา
คูฟ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 4    คราคูฟ - คายเอาสชวิตช – เหมืองเกลือ Salt mine 
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู คายกักกันเอาสชวิตช 

(Auschwitz Birkenau) (6 8  ก .ม )  ค า ย
กักกันและคายมรณะที่ใหญที่สุดในบรรดาคาย
กักกันของนาซี ที่กลุมนาซีเยอรมันใชเปนที่ทํา
การในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 คายแหงน้ี



 

 

จัดเปน 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด  พิพิธภัณฑคายกักกันแหงน้ีสะทอนความนา
สยดสยองและความทารุณโหดรายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเขายึดโปแลนดไดใน
ปลายป ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑคายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชของจริงของชาวยิว
ที่นาซีไดยึดไว, หองอาบน้ํา, หองที่นาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกสพิษสังหารหมูชาวยิว 
คายกักกันเอาสชวิตช เปนที่รูจักกันดีวาเปน “โรงงานสังหารมนุษยที่ใหญที่สุดในโลกของนา
ซี” หลังจากที่มีการประกาศความเปนอิสรภาพใหกับคายแหงน้ี มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความ
โหดรายของนาซีเพียง 60,000 กวาคนจากชาวยิวนับลานท่ีถูกสังเวยชีวิตที่น่ี 

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

ก.ม) นําทานเขาชม เหมืองเกลือแหงน้ี
เปนมรดกโลกในปค.ศ.1978 ถูกคนพบ
ในศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเกลือใตดินที่
ใหญที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติ
มานานกวา 20 ลานป มีการขุดลึกลงไป
ถึง 327 เมตร แบงออกเปน ชั้นใตดิน
ตางๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมืองเกลือที่มี 
หองโถงต างๆ และโบสถ เซนตกิ งก า 
(Chappel of St. Kinga) หองโถงขนาดใหญที่ประดับดวยแชนเดอเลียรที่ทําจากเกลือ
สองขางสลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือ ตามแบบผลงานของศิลปนดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นํา
ทานเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยูภายในเหมืองแหงน้ี 
จากน้ันเดินทางกลับเขาเมืองคราคูฟ  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5  ชมเมืองเกาคราคูฟ – วอรซอร – พระราชวังลาเซียนสกี้  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชมอดีตเมืองหลวงเกาของโปแลนดนานถึง 600 ป กอนยายไปที่กรุงวอรซอวในป 

ค.ศ. 1596 ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเปนมรดกโลกแหง
แรกของประเทศโปแลนด ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โร
มาเนสก, โกธิค, เรอเนอซองส, บาโรค และ 
ร็ อ ค โค โค  ชม ต ล าด นั ด รี เน็ ค  โก ล น่ี  
(Market Square) ซึ่ ง เป นจตุ รัสกลาง
เมื อ งช ม โบ ส ถ เซ น ต แม รี  (St. Mary 
Church) โบสถชื่อดังของคราคูฟ สรางขึ้น
ในคริสตศตวรรษที่ 14 ในสถาปตยกรรม
แบบโกธิค ภายในโบสถมีแทนบูชาสูง 13 
เมตร ถือเปนแทนบูชาที่ใหญที่สุดในโลก 
รั งสรรค ขึ้ น โดยศิลป นชาวนู เรม เบิ รก 
ลวดลายแกะสลักเปนตํานานในพระคัมภีร
ไบเบิล 

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

เมืองใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ตั้งอยู
ริมแมน้ําวิสทูลา วอรซอเปนเมืองหลวงของ
โปแลนดมาต้ังแต ป 1596 จนกระทั่งในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซีไดบุกยึด
ครองตัวเมืองสวนใหญ โดนทําลาย หลัง
สงครามสงบลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวม
ใจกันบูรณะเมืองน้ีขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงจากซาก
ปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปตยกรรมที่
สวยงามเอาไวอยางเดิม นําทานเขาชม
พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหน่ึงพระราชวังซึ่งไดรับการยกยองวามี
ความงามเทียบเคียงไดกับพระราชวังแวรซายสแหงฝรั่งเศส พระราชวังน้ีเปนที่ประทับของ



 

 

พระมหากษัตริย สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอรซอวใน   
ป ค.ศ. 1897 กรุงวอรซอว เมืองที่มีอายุกวา 700 ป ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ 
(Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's Monument ) คีต
กวีผูมีชื่อเสียงระดับโลก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกลเคียง 
วันที่ 6 วอรซอร - ชมเมือง – หางสรรพสินคา  ZALOTE TARASY  
เชา บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินเลนยานเมืองเกาวอรซอว (Warsaw Old Town) ยานประวัติศาสตรที่เกาแก

ที่สุดของเมืองซึ่งและไดขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
ในป ค.ศ.1980 นําทานเดินชมยานตลาดเกา (Old 
Town Market Place) ยานที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและมีความเกาแกที่สุดของเมืองเกา
วอรซอวถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 ประกอบไป
ดวย ศาลาวาการ (City Hall) รานอาหาร รานกาแฟ 
และรานคาอ่ืนๆ สิ่งกอสรางที่เปนสถาปตยกรรมจาก
ยุคกลาง อาทิเชน กําแพงเมืองเกา (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน นําทาน
แวะถายรูปกับวิหารเซนตจอหน (St. John's Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยูในเขต
เมืองเกาวอรซอว เปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของกรุงวอรซอว โดยวิหารถูกสรางขึ้นใน
ศตวรรษที ่14 ในศิลปะสไตลเมโซเวียนโกธิค 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันใหอิสระแกทุกทานในการเลือกซื้อสินคา ณ หางสรรพสินคา  ZALOTE TARASY 

ซึ่งเปน1 ในหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดของเมืองวอรซอว จุใจกับรานคากวา 200 รานคา 
รวมถึงแฟชั่นแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน Zara, Topshop, Mango, H&M เพ่ือใหทาน
ไดชอปปم�งตามอัธยาศัย 

17.00 นําทานเดินทางสูสนามบินวอรซอว มีเวลาใหทานไดทําคืนภาษี (Tax Refund) และ
เลือกซื้อสินคาตางๆ มากมายจากรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.30 ออกเดินทางจากวอรซอวกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการตา เที่ยวบินที่ QR262 



 

 

วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.10 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการตา แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสามารถซื้อสินคาปลอด

ภาษีไดตามอัธยาศัย 
08.35 ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR832 
19.20 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 

 

ม.ค.-มี.ค. 2563 39,900 39,900 39,900 11,900 
30 มี.ค.-05 เม.ย. 2563 41,900 41,900 41,900 11,900 

ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก
เจาหนาที่บริษัทฯ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ -วอรซอร-กรุงเทพฯ 
 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไม

อนุญาตใหคนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน  



 

 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาล    เทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลท่ีทําใหตองมี
การปรับเปลีย่นยายเมอืง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรูและคอยดูแลอํานวยความ

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 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา ทานละ 3,500 บาท ยุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และ

คาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม   
 คาใชจายสวนตัว อาท ิคาโทรศัพท คาซักรีด คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสําหรบัทุกทาน)  
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 25,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบรษิทั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไม
สามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียม
วีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยท้ังหมด 
หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ 20 ทาน และ

ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุป
ในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทาน
ไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ใน
การยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา 
มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวี
ซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง
เสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 



 

 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทํา
การ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนให
ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัด
จําต๋ัวตามจริงเทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตาม
กฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่
เขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และ
มีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนด
โอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยาง
ใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 
เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควร
จะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 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 ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มี
ชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 
หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบ
เพ่ิมเติมได ทั้งนี้เพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุด
เงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสาํเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทาง
ธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยทีว่าการอําเภอ 

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



 

 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ี
ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน ฃ 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะ
เดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐาน
ในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทาง
ภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึง
ประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
 


