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โทรนุ (เมอืงมรดกโลก) * พอซนนั * วรอตสวฟั * คา่ยกกักนัเอาสชว์ติช์ * คราคฟู 
เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า * ลบับลนิ * วอรซ์อร ์(เมอืงมรดกโลก) * พระราชวงัลาเซียนสกี ้

*** สมัผสัเมอืงมรดกโลก ทีพ่กัด ีอาหารรสเลศิ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 2565 (รวมคา่วซีา่โปแลนด ์* ทปิไกดท์อ้งถิน่ * Pcr-Test กอ่นกลบั) 
วันเดินทาง ผู้ใหญ ่

พักหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ ่1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน (เสรมิเตียง) 

พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

18-26 มิ.ย. 65 62,900 62,900 62,900 13,900 
9-17 ก.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 
23-31 ก.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 
6-14 ส.ค. 65 72,900 72,900 72,900 15,900 

09 – 17 ก.ย.65 62,900 62,900 62,900 13,900 
23 ก.ย. – 01 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 

05 – 13 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 
20 – 28 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 
21 – 29 ต.ค.65 62,900 62,900 62,900 13,900 
12-20 พ.ย. 65 59,900 59,900 59,900 13,900 
3-11 ธ.ค. 65 65,900 65,900 65,900 13,900 

28 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 
18-26 ก.พ. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 
4-12 ม.ีค. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 

18 – 26 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900 13,900 
ท่านที่ต้องการที่นั่งชั้นธุรกจิ หรือห้องสวีทตลอดการเดินทางกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

  
 
 

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
23.50 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการการ์ต้า (เคา

เตอร์ P-Q) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง 
วันที่สองของการเดินทาง(2) วอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก)  
03.05 ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบิน QR837 
05.55 เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง   
08.30  ออกเดินทางสูก่รุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR259 
13.10 เดินทางถึงสนามบินกรงุวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว 
  เดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (220 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวง

ศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำวิสลา (Vistula 
River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์ ชมย่านเมืองเก่า ย่านที่มี
ความสวยงามที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุค
กลางจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูป
กับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้น ในศตวรรษที่  12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น 
Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist ส ร้ างขึ้ น ใน
ศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ นำ
ท่านถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิ โคลัส  โคเปอร์นิ คัส  (Nicolaus Copernicus’ 
house) นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลกผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
พกัที:่ MERCURE HOTEL / หรอืระดบัใกลเ้คยีง  



วนัทีส่ามของการเดนิทาง(3) พอซนัน – จตัรุสัเมอืงเกา่ – วรอตสวฟั 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) นำท่านชมเมืองพอซนัน
(Poznan) เป็ นห นึ่ ง ใน เมื อ งที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ขอ งโป แลน ด์  มี ความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรป
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์  
นำท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมือง
เก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจาก
ศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่าการเมืองที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 นำท่าน
แวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่า
ที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถ่ายรูป
กับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มี
ชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั (Wroclaw) (160 ก.ม.) ชมเมืองที่เรียก
ได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็น
เมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์  และได้รับการจัดอันดับให้
เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยว
รอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
ประจำเมือง วรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะ
รางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ในสมัยศตวรรษที่ 
18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลย
สงครามปรัสเซียจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมือง
เก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่น
ตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั : NOVOTEL WROCLAW HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 
วันทีส่ีข่องการเดนิทาง(4)   วรอตสวฟั – เชสโตโชวา – อารามจสันากอรา่ – แบลค็มาดอนน่า - เมอืงเก่าคราคฟู 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมอืง เชสโตโชวา (Czestochowa) (180 ก.ม.) 
เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญทีส่ำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป 
คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคนนยิมมาเยือนเมืองนี้ อันเนื่องมาจาก
ความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแม่มารีหรอืแบล็คมาดอนน่า นำท่านเข้าชม
อารามจัสนา กอร่า (Jasnagora monastery) เพื่อ เข้าบูชาและขอพร
จากรูปพระแม่มาเรียสีดำหรอืที่รูจ้ักกันในนาม แบลค็มาดอนนา่ (Black 
Madonna) ซึง่เป็นศูนย์รวมจติใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้
วาดมานานกว่า 600 ปีทำให้รูปพระแม่เป็นสีดำ บริเวณหน้าพระพักตร์มี
รอยบาก อันเกิดจากพวกตอ่ต้านศาสนาต้องการทำลายรูปและอาราม



แห่งนี้ อย่างไรกต็ามอารามได้รอดพน้จากการถกูทำลายในสงครามต่างๆ
อย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎหิารย์ที่ศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสดุ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) นำท่านชมอดีตเมืองหลวง

เก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุงวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเป็นมรดกโลก
แห่งแรกของประเทศโปแลนด์ ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรม
ทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค 
ชมตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองชม
โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 
13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเร
มเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็นตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิล       

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
วนัทีห่า้ของการเดนิทาง(5) คา่ยเอาสชว์ติช ์– เหมอืงเกลอืวลิลกิซก์า – คราคฟู 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารเดินทางสู่ ค่ายกกักนัเอาสชว์ติช์ (Auschwitz Birkenau) (68 

ก.ม) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่
กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 ค่ายแห่งนี้
จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้
สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่ม
จากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ค่าย
กักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้ , ห้อง
อาบน้ำ, ห้องที่นาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว 
ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่าย
แห่งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคน
จากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชีวิตที่นี่ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่  เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt 

mine) (82 ก.ม) นำท่านเข้าชม เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.
1978 ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมี
เกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร 
แบ่งออกเป็น ชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ 
และโบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ประดับ
ด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ  ตาม
แบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 
ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับ
เข้าเมืองคราคูฟ   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั : HOTEL CONRAD, KRAKOW หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



วันทีห่กของการเดนิทาง(6) หมูบ่้านซาลิเปยี – เซสซอว ์– ลบับลนิ   
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้น Zalipie (100 ก.ม) หมู่บ้านแห่งศิลปะ 
(Painted Village) ที่สวยท่ีสุดในประเทศโปแลนด์ (Poland) หมู่บ้าน Zalipie 
เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆทีต่ั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์  นำทา่น
เดินทางสู่ เมอืงเซสซอว ์(Rzeszow) เมอืงที่ใหญ่ที่สดุทางตอนใต้ของประเทศ
โปแลนด ์และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทัพเพือ่ขยายอาณาจักรของตนในยุค
กลาง อาทิเช่น อาณาจกัรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นต้น ปจัจุบันเมืองแหง่นี้ถอืว่าเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการศกึษาของประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินเที่ยวชมย่านจตุรสั
เมืองเก่าที่ยังคงสภาพบ้านเรอืนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 
แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมอืงลบับลนิ 
(Lublin) (160 ก.ม.) เมืองทีก่่อตั้งสมัยศตวรรษที ่6 และมีขนาดใหญ่ทีสุ่ดทาง
ตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทัง้ยังเป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหวา่ง
สถาปัตยกรรมและ วัฒนธรรมไดอ้ยา่งลงตัว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั: FOCUS PREMIUM LUBLIN, หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 
 
 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) ลับบลิน  – วอร์ซอร์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความคลาสสิกและงดงามของอาคาราน
เรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าท่ีสรา้งมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate ที่สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) ถูกสร้างด้วยหินใน
ศตวรรษที่ 12 โดย High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้
สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์
และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์ นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) 
(ระยะทาง 160 ก.ม) 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านชมกรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา 

วอร์ซอว์เป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้งแต่ ปี 1596 จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 ที่
กองทัพนาซีได้บุกยึดครองตัวเมืองส่วนใหญ่โดนทำลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนด์ได้
ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากซากปรักหักพั ง โดยยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้า ณ 
ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY ซึ่งเป็น1 ในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ 
จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, 
Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั : NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



วันที่แปดของการเดินทาง(8) พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ  
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้  (Lazienki palace) อีกหนึ่ง
พระราชวังซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับ
พระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่  18 และยังเคยเป็นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน   ปี ค.ศ. 1897 
กรุงวอร์ซอว์ เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ 
(Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin's 
Monument ) คีตกวีผู้มีชื่อเสียงระดับโลก    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่าน

ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่งและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 นำท่านเดินชมย่านตลาดเก่า (Old Town 
Market Place) ย่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 
ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิ
เช่น กำแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John's  
Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นใน
ศตวรรษที ่14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค  

17.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากร้านค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

21.25 ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลับกรงุเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เทีย่วบินที ่QR262 

วันทีเ่กา้ของการเดนิทาง(9) สนามบนิสุวรรณภมูิ  
04.00 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการต์้า แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสามารถซือ้สินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย 
08.00 ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที ่QR832 
19.00 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*********************************************************** 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การลา่ชา้อนัเนือ่งมาจากสาย
การบนิ และสถานการณใ์นตา่งประเทศทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ เพื่อความปลอดภยัในการเดนิทาง โดยบรษิัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์
ผู้นำทวัร ์มีอำนาจตดัสนิใจ ณ ขณะนัน้ทัง้นีก้ารตดัสนิใจ  จะคำนงึถงึผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำ
แล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 



 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ -วอร์ซอร์-กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่
กต็าม  

5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท  
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (กรณีที่ท่านประทับใจในการบริการ) 
3. ค่าทิปคนขับรถวันล่ะ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน(14 ยูโร) 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
5. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
6. ค่าพนกังานยกกระเปา๋ ณ โรงแรมทีพ่กั (ทางบรษิทัฯไมไ่ดจ้ดัใหแ้กท่า่นเนือ่งจากปอ้งกนัการสญูหายจากมจิฉาชพีที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่

พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่ และการชำระเงนิ  
1. กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มชำระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และ

ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้

ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ 

จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน  ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  



2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่า
ด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะ
ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของ
ท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทตูจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรอืไมผ่่านการพจิารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรอืตั๋วเครือ่งบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา 

ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 
45–60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแตค่่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัดจำหอ้งใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจง
ให้ท่านเข้าใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน 

หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปย่ืนยันออกเดินทาง 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  40 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   

หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท    
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-13 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีใ่ช้ในการยื่นขอวซีา่ VISA (ตอ้งมาโชวต์วัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิ้วมอืทกุทา่น) 
❑ หนงัสอืเดนิทาง (ตวัจรงิ) ทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ำ่กวา่ 6 เดอืน 
และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างนอ้ย 3 หน้า  
❑ รปูถา่ยส ีฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รปู 
ขนาดรปูกวา้ง 35 มม. / สงู 45 มม.   ขนาดใบหนา้ 32-36 มม. 
(ตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) หนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตา ไมย่ิม้เหน็ฟนั  
❑ สำเนาบตัรประชาชน  1 ชดุ 
❑ สำเนาสตูบิตัร 1 ชดุ (กรณอีายตุำ่กว่า 20 ป)ี 
❑ สำเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 
❑ สำเนาทะเบยีนสมรส หรอื สำเนาทะเบยีนหยา่ 1 ชดุ (ถา้ม)ี 
❑ สำเนาใบมรณะบตัร 1 ชดุ (กรณเีปน็หมา้ย)  
❑ สำเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 1 ชดุ (ถา้ม)ี  
❑ หลกัฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชดุ  
*** กรณคีา้ขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ที่มชีื่อผูเ้ดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษี
ร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณพีนกังานและผูถ้อืหุน้ : หนังสือรับรองการทำงาน (ตวัจรงิ)เปน็ภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดอืน และวันเริ่มงาน พร้อมสลิป
เงินเดอืน ย้อนหลัง 3 เดอืน อายุยอ้นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดินทาง) 
*** กรณขีา้ราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตวัจรงิ) เป็นภาษาองักฤษ ระบตุำแหนง่ เงินเดือน และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือน  
ย้อนหลงั 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณนีกัเรยีนและนกัศกึษา: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรอืนักศึกษา (ตวัจรงิ) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบันท่ีศกึษาอยู่ อายุยอ้นหลงั
ไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดอืนที่จะเดนิทาง) 
❑ หนงัสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตวัจรงิ)บญัชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน โดยตอ้งมเีลขทีบ่ญัชรีะบอุยู่
ทกุหนา้ (สถานทตูพจิารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ปน็อนัดบัแรก) แต่ในกรณทีี่ยอดเงินในบญัชอีอมทรัพย์ไม่ถงึ 6 หลัก สามารถแนบ Statement 
สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนั ) 
*** หมายเหต ุ*** 
❑ -  หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั (สถานทูตพิจารณาบญัชอีอมทรพัย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำ
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ื่อแต่ละสถานทตู (เนือ่งจากประเทศในยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับ
หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบญัชเีล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)  *** ในกรณี
เปน็ บดิา/มารดา/บตุร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได)้ โดยใชเ้อกสารเพิม่เตมิคอื ระบุชื่อผู้ทีจ่ะรับรองค่าใช้จ่ายให้กัน
(ตามพาสปอรต์เทา่นัน้)เพิ่ม 1 ฉบับ (ตัวจรงิ / ไมส่ามารถถา่ยเอกสารได ้) 
❑ กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ปบีรบิรูณ ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบดิา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรอืบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ตอ้งมี
จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึง่จดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตวัจรงิ) 
 

*** กรณุาเตรยีมเอกสารตวัจรงิทัง้หมดไป ในวนัทีส่แกนลายนิว้มอืดว้ย *** 
***สถานทตูอาจมกีารขอเอกสารอยา่งอืน่เพิม่เตมิ ตามดลุพนิจิของสถานทตู อยา่งกะทนัหนั  

จงึขอความกรณุาเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ตามทีส่ถานทตูขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนมุตั ิออกวซีา่สำหรบัสถานทตู *** 
 

 
 
 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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