


1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	-	ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา -

2 กรุงวอรซอ	-	พระราชวังลาเซียนสกี้	-	พระราชวังหลวงวอรซอว	-	เมืองเกาคราคูฟ

Q	Hotel
Krakow
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

3 เนินเขาวาเวล	-	ปราสาทวาเวล	-	โบสถเซ็นตแมรี่	-	รานชอปป้ิง	Galeria
Krakowska	-	เมืองออชเฟียนชิม	-	คายออสวิทซ	-	เมืองคราคูฟ

Q	Hotel
Krakow
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

4 เหมืองเกลือวิลิซกา	-	เมืองเชสโตโชวา	-	วิหารจัสนาโกรา

Arche
Hotel
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

5 เมืองรอตสวาฟ	-	มหาวิหารออสตรอฟทูมสกี	-	Colorful	city	Poland	-	ยานจัตุรัส
เมืองเกา	-	มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ

Novotel
Wroclaw
City
Hotel
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

6 เมืองพอซนัน	Poznan	-	จัตุรัสใจกลางเมืองวอรซอร	-	ปราสาทอิมพีเรียล	-	กรุง
วอรซอ	-	แกรนดเธียเตอร	โรงละครโอเปรา

Holiday
Inn
Express
Warsaw
Airport
หรือ
ระดับ
เทียบ
เทา

7
พระราชวังวิลานอฟ	-	ยานจัตุรัสเมืองเกา	-	ถนน	Krakowskie	Przedmiescic	-
มหาวิทยาลัยวอรซอร	-	โบสถเซนตจอหนโปแลนด	-	ยานจัตุรัสเมืองเกา	-	จัตุรัส
โบราณ	/	ตลาดนัดรีเน็ค	โกลน่ี	-	ปอมปราการ	Kraków	-	โบสถโฮลี่ครอส	-	ยาน
ตลาดเกาวอรซอว	-	รูปป้ันนางเงือกยานโปแลนด

-

8 ทาอากาศยานนานาชาติโดฮา	-	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ -

1	ธ.ค.	61	-	8	ธ.ค.	61 ฿44,700 ฿44,700 ฿44,700 ฿5,900



**	ชวงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย	ทานที่เดินทางมาตอเครื่อง	กรุณาเช็ค
เที่ยวบินและเวลาที่แนนอนอีกครั้ง**

คํ่า

17.30	น.	นัดคณะพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูหมายเลข	8	เคานเตอร	Q	สายการบินกา
ตารแอรเวยส	เจาหนาที่พรอมคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
20.25	น.	ออกเดินทาง	สูกรุงโดฮา	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR835
23.10	น.	เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง	(โดฮาเวลาชากวา

ประเทศไทย	4	ชัว่โมง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เชา

01.45	น.	นําทานออก	เดินทางสูกรุงวอรซอ	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR263
05.45	น.	เดินทางถึง	กรุงวอรซอ	ประเทศโปแลนด	หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับ

สัมภาระ	เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองกรุงวอรซอ	นครหลวงของประเทศโปแลนด	และยัง	เป็นเมืองใหญที่สุดของ

ประเทศดวย	ตั้งอยูริมแมน้ําวิสทูลา	มีอายุเกือบ	700	ปี	มีความเกาแกและมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มี
ลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก	โดดเดนในเรื่องสถาปัตยกรรมและ	ประวัติศาสตรและศาสนาอัน
ยาวนาน
นําชม	พระราชวังลาเซียนกี้	Lazienki	Palace	พระราชวังที่สรางแบบสไตลบาร็อค	หรือบางครั้งเรียกวา	วัง

น้ํา	หรือ	วาพระราชวังบนเกาะ	ตั้งอยูในสวนลาเซียนกี้	สวนสาธารณะที่ใหญที่สุดของกรุงวอรซอบนเน้ือที่กวา	76
ไรใจ	กลางเมือง	พระราชวังไดรับการตกแตงอยางหรูหราดวยรูปป้ันภาพวาดตางๆ	บนผนัง	และพื้นตกแตงดวย
กระเบื้องสีฟาซึ่งมีความงดงามอยางยิ่งและชมอนุเสาวรียของเฟเดอริกโชแปง	นักดนตรีผูมีชื่อเสียงระดับ	โลก



นําทาน	ถายรูปกับภายนอก	ปราสาทหลวง	Royal	Castle	ปราสาทอันเกาแกนับยอนหลังไปใน	ศตวรรษที่
14	และยังเป็นที่พํานักของทานประธานาธิบดีของสาธารณรัฐโปแลนดแตถูกทําลายลงในชวง	สงครามโลกครั้งที่
2	ในชวงที่กองกําลังของนาซีเขามายึดครอง	ปัจจุบันไดทําการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ	แหงชาติของกรุงวอรซอ
และที่แหงน้ีเองยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	(รัชกาลที่	5)	เมื่อครั้งเสร็จจาก
การประพาสกรุงวอรซอ	ในปี	ค.ศ.1897

บาย

นําทานเดินทางสู	เมืองคราคูฟหรือเมืองคราเคา	Krakow	อดีตเมืองหลวงของโปแลนดในชวง	ค.ศ.1038-
1596	กอนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอรซอดังปัจจุบัน	และเป็นหน่ึงในเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับสองและเกาแก
ที่สุดในโปแลนดและเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักทองเที่ยว	และในปี	ค.ศ.1978	คราคูฟไดรับการขึน้
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ซึ่งถือเป็นแหงแรกของโปแลนด	ปัจจุบันครา
คูฟเป็นที่ยอมรับในฐานะเมืองศูนยกลางทางวัฒนธรรมและเป็นเมืองชั้นนําที่มีแบบแผนของสถาบันการศึกษา
โปแลนด

	รับประทานอาหารเชา

กรุงวอรซอ	(WARSAW)	เมืองหลวงของโปแลนด	นครอันโออาอลังการที่สุด
แหงโลกยุโรปตะวันออก	มีความรุงเรืองทั้งทางดานศิลปะ,	สถาปัตยกรรม
อยางสูงสงมาแตกอนสงครามโลกครั้งที่	2

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยูในกรุงวอรซอว	ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษตัริย
และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร	ที่มีสวนอันงดงามลอมรอบ	ตั้งอยู
ใจกลางเมืองวอรซอว	ในปัจจุบันไดกลายเป็นสถานที่เดินเลนพักผอนหยอนใจ
สําหรับประชาชนทั่วไป	และนอกจากน้ีเป็นจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่เป็นที่รูจัก
ของชาวตางชาติเมื่อมาถึงโปแลนด	(พระราชวังแหงน้ีไดเคยเป็นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว	(รัชกาลที่	5)	ของไทย	เมื่อครั้งเสด็จ
ประพาสวอรซอว	ในปี	ค.ศ.	1897)

พระราชวังหลวง	Royal	Castle	ตั้งอยูทางดานตะวันออกของจัตุรัสเดิมเป็นไม
แตตอมาไดเปลี่ยนเป็นอิฐ	เป็นที่ประทับของกษตัริยโปล	รวมทั้งซารจากรัสเซีย
ดวย	และตอมาเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีกอนถูกนาซีทําลายในปี	ค.ศ.
1994และไดรับการบูรณะใหญในชวงศตวรรษที่	70

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	พื้นเมือง

เมืองเกาแกแหงหน่ึงในยุโรปก็คือ	“โปแลนด”	ประเทศที่วากันวาเป็นเมืองแหง
มิตรไมตรี	เมืองแหงเศรษฐกิจ	เมืองแหงวัฒนธรรม	ซึ่งฉนัก็ยอมรับในทุกดาน
โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม	ซึ่งในครั้งน้ีฉนัขอแนะนําเมืองแหงวัฒนธรรมที่
ขึน้ชื่อวาเกาแกที่สุดของโปแลนด	น้ันก็คือ	“เมืองคราคูฟ”	เมืองน้ีหากอานใน
แบบโปแลนดจะออกเสียงวา	“คราคูฟ”	(Krakow)	ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวง
ของโปแลนดในชวง	ค.ศ.1038-1596	กอนที่จะเปลี่ยนมาเป็นกรุงวอซอรดัง
ปัจจุบัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร



	Q	Hotel	Krakow	หรือระดับเทียบเทา

เชา

นําทาน	ขึ้นเขาวาเวล	Wawel	ชมภายนอกพระราชวังวาเวล	Wawel	Royal	Castle	ซึ่งมีการสรางขึน้ใหม
ในแบบเรอแนสซองส	โดยกษตัริยซิกมุนที่	1	หลังจากพระราชวังเดิมที่เป็นแบบโกธิคไดถูกไฟไหมไปในปี
ค.ศ.1499	และถูกไฟไหมอีกครั้งในชวงศตวรรษที่	16	จึงมีการสรางใหมในแบบบาร็อคถายรูปกับปอมปราการ
บารบากัน	Krakow	Barbacan	สรางขึน้เพื่อปองกันรักษาเมือง	แนวกําแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะ
มาแสดงผลงานและชมประตูเขาเมืองฟลอเรนเกท	ที่สรางขึน้ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	13	และ
นําทานชม	ภายนอกของโบสถเซนตแมรี	่โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองคราคูฟ	แทนบูชาทําดวยไมแกะสลัก

และชมอาคารการคาผาในอดีตและถือเป็นจุดหลักของการคาสมัยน้ัน	จวบจนปัจจุบันอาคารน้ียังคงใชเป็นสถาน
ที่รับรองเชื้อพระวงศและเหลาอาคันตุกะของเมือง	และใหทานไดมีโอกาสเลือกซื้อของที่ระลึกจากที่น่ี
นําทาน	แวะเลือกซื้อสินคาจาก	Galeria	Krakowska	สัมผัสชีวิตความเป็นอยูหรือ	Lifestyle	ของคนรุนใหม

ในเมืองคราคูฟ

บาย

นําทานเดินทางสู	เมืองออสวิซิม	Oswiecim	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชัว่โมง)	ผานชมความงามและ
เงียบสงบของ	ยานชนบทแหงโปแลนด
นําทานเขาชม	คายกักกันออสวิทซ	ปัจจุบันอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลโปแลนด	คายแหงน้ีเริ่มจาก

เยอรมันตองการเขายึดโปแลนด	สะทอนใหเห็นถึงการทารุณกรรมและความโหดรายของสงครามโลกครั้งที่	2	ที่
ชาวนาซีนําเอานักโทษชาวยิวขึน้รถไฟสูเมืองเอาทชวิตซที่ใชเป็นคายกักกันและใชเป็นที่ประหารดวยแกสพิษรม
ควันกวา	1.5	ลานคน
นําทาน	ชมการแสดงภาพถายตางๆ	ของคายกักกัน	รวมทั้งของจริงที่มีการเก็บรักษาไวภายในตึกตางๆ

ถึง	20	อาคารและของใชของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหมาอยูที่น่ี	อาทิ	กระเปาเดินทาง	รองเทา	แปรงสีฟัน	หวี
และเสนผมที่วากันวามีน้ําหนักรวมกวา	7	ตันและชมหองอาบน้ํา	หองที่พวกนาซีใชสําหรับกําจัดเชลยโดยใชแกส
พิษสังหารหมู
พรอมชมภาพยนตรสั้นที่ถายทําโดยทหารรัสเซียเมื่อครั้งเขายึดคายน้ีคืนจากเยอรมัน	วากันวา	ณ	สถานที่น้ีมี

ผูเสียชีวิตกวา1.5	ลานคนโดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางกลับเมืองคราคูฟ	(ใชเวลาเดินทงประมาณ	1	ชั่วโมง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เนินเขาวาเวล	(Wawel	Hill)	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวิสทูลาดวยความสูงประมาณ
228	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	เป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงและวิหารวาเวล

ศิลปะแบบเรอเนสซองสที่งดงามแหงหน่ึงของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็น
พระราชวังหลวง	ที่ประทับของกษตัริยโปแลนด



(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินคา	อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

โบสถเซ็นตแมรี่	(Mariacki	Church)	ที่มีชื่อเสียงของแทนบูชาทําดวยดวยไม
แกะสลักมา	ตั้งแตสมัยศตวรรษที่	14	ชมอาคารการคาผาในอดีต	(Cloth	Hall)
และถือ	วาเป็นจุดหลักทางการคาในสมัยน้ัน	กระทั่งจวบจนสมัยน้ีอาคารน้ีก็ยัง
ใช	เป็นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศและเหลาอาคันตุกะของเมือง

เป็นแหลงชอปป้ิงสัมผัสชีวิตความเป็นอยูหรือ	Lifestyle	ของคนรุนใหมในเมือง
คราคูฟ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

เมืองออชเฟียนชิม	(OSWIECIM)	ระลึกถึงประวัติศาสตรหนาสําคัญที่สุดของ
โลก	ที่คายกักกันออสวิทซ	ซึ่งสังหารชีวิตชาวยิวทั่วยุโรปนับลานคน

คายออสวิทซ	–	เบียรเคเนา	(AUSCHWITZ	–	BIRKENAU)	1	ใน	5	มรดกโลก
ในประเทศโปแลนดที่องคการ	UNESCO	ไดขึน้ทะเบียนไว	ตามปกติมรดกโลก
ขององคการยูเนสโก	จะเป็นมรดกเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสมบัติทางธรรมชาติ
เชน	ที่หวยขาแขงของไทย	แตมรดกโลกที่ออสวิทซเป็นมรดกโลกที่แสดงถึง
ความโหดเหี้ยมของมนุษย	ซึ่งเมื่อเปิดเผยออกมาทั่วโลกจะตองตะลึง	และคาด
ไมถึงวามนุษยเราจะสามารถทําทารุณเพื่อนมนุษยดวยกันไดถึงขนาดน้ี	คา
ยออสวิทซเป็นที่รูจักกันดีวาเป็น	“โรงงานสังหารมนุษยที่ใหญที่สุดในโลกของ
นาซี”	หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพใหกับคายแหงน้ี	มีเหยื่อ
ความโหดของนาซีที่รอดชีวิตเพียง	60,000	กวาคนเทาน้ัน

เมืองที่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรม	แบบนีโอคลาสสิซึ่ม,	แบบเรอเน
ซองส,	แบบโกธิค,	แบบบาร็อค	และแบบเบลลา	อีโปค	ดวยกันอยางกมลกลืน
และนามหัศจรรย	จึงเป็นเรื่องที่ไมแปลกเลยวา	ทําไมคราคูฟจึงเป็นเมืองแรกๆ
ที่ถูกบันทึกลงใน	บัญชีรายชื่อมรดกโลกที่สําคัญในดาน	วัฒนธรรม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Q	Hotel	Krakow	หรือระดับเทียบเทา



เชา

นําทานเดินทางสู	เหมืองเกลือวิลลิกซกา	Wieliczka	Royal	Salt	Mine	เหมืองแหงน้ีถูกคนพบใยชวง
ศตวรรษที่	13	มีเรื่องเลาเป็นตํานานวา	นําทานพิสูจนความอัศจรรยของเหมืองเกลือใตดินที่ใหญที่สุดในโลก	และ
มีเกลือโดยธรรมชาติมานานกวา	20	ลานปีที่แลว	มีการขุดลึกลงไปถึง	327	เมตร	แบงออกเป็นชั้นใตดินตางๆ	ถึง
9	ชั้น	ทานจะไดทึ่งกับอีกหน่ึงความอัศจรรยภายในเหมืองเกลือที่มีทั้ง	หองโถง	โบสถเซนตกิงกา	เป็นหองขนาด
ใหญ	มีการประดับตกแตงดวยแชนเดอเลียที่ทําจากเกลือ	สองขางสลักรูปนูนตํ่าบนหินแรเกลือตามแบบผลงาน
ของศิลปินดัง	ลีโอนาโด	ดาวินชี	ทานจะไดสัมผัสกับปติมากรรมแกะสลักโดยรอบหองโถงขนาดใหญอยางวิจิตร
ตระการตา	สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสู	เมืองเชสโตโชวา	Czestochowa	หรือเชเนสโตโควา	อีกเมืองหน่ึงที่ตั้งอยูทางตอนใต

ของประเทศโปแลนดบนฝ่ังแมน้ําวารตา	เป็นชุมทางรถไฟ	มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ	กระดาษ	เหล็กกลา	เหล็ก
ผลิตภัณฑอาหาร	เมืองน้ีมีพิพิธภัณฑหลายแหง	นอกจากน้ันยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร	เป็น
เมืองที่มั่งคั่งในศตวรรษที่	10	ในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2	เคยตกอยูใตการยึดครองของกองกําลังฝ ายเยอรมัน
และยังเป็นเมืองศูนยกลางของผูแสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)

บาย

นําทาน	ถายรูปจากภายนอกวิหารและ	เขาชม	วิหารจัสนาโกรา	Jasna	Gora	Church	เป็นวิหารที่
ประดิษฐานรูปนักบุญมาดอนนาสีดํา	หรือ	Black	Madonna	ซึ่งคนทั่วโลกที่นับถือศาสนาคริสตรูจักกันเป็นอยาง
ดีดวยปาฏิหาริยที่เลาตอกันมา	ตัวโบสถสรางในชวงศตวรรษที่	14	โดยการบริจาคที่ดินจากทานดุกแหงโอปอล
พรอมทั้งไดมอบรูปที่รูจักกันโดยทั่วไปวา	Black	Madonna	ซึ่งในขณะที่มอบให	ภาพน้ีก็มีอายุหลายรอยปีแลวเชน
กัน	จากการพิสูจนทางวิทยาศาสตร	พบวาเป็นรูปในยุคไบเซนไทม	และตัววิหารไดรับการตอเติมหลายครั้งใน
หลายศตวรรษตอมา	วิหารจัสนาโกรา	ไมใชเป็นเฉพาะสถานที่สําคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแตยังเป็น
สัญลักษณของการตอสูเพื่อเอกราชอีกดวย	ที่น่ียังเป็นศูนยรวมจิตใจของชาวคาทอลิค	ดังน้ันในปีหน่ึงๆ	จะมี
นักบุญหลายลานคนจากทั่วโลกมาแสวงบุญ	ณ	วิหารแหงน้ี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่เมืองวิลิชกา	ซึ่งอยูทางภาคใตของโปแลนด	และอยูหางจากเมืองครา
ครูฟไปประมาณ	30	กิโลเมตร	เป็นเหมืองเกลือที่เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลก
ประวัติการทําเหมืองยาวนานมากวา	1,000	ปี	ตั้งแตศตวรรษที่	13	ถึงปลาย
ศตวรรษที่	20	งานเหมืองแรถูกยกเลิกในปี	1996	เน่ืองจากราคาเกลือตํ่ าและ
น้ําทวมเหมือง	อุโมงคในเหมืองน้ีมีขนาดใหญมาก	ประกอบไปดวย	9	ชั้นลึกลง
จากพื้นดินถึง	372	เมตร	มีทางเดินและทะเลสาบใตดินรวมกวา	300	กิโลเมตร
มีเครื่องมือและอุปกรณทําเหมืองแร	แสดงการพัฒนาของเทคโนโลยีเหมืองแร
จากสมัยกลางจนถึงยุคปัจจุบัน	ในปี	1978	เหมืองแหงน้ีไดถูกบันทึกใหเป็น
มรดกโลก	(UNESCO's	1st	World	List	of	Cultural	and	Natural	Heritage	)

เมืองเชสโตโชวา	(CZESTOCHOWA)	เมืองโบราณของประเทศโปแลนดตั้งอยู
บนฝ่ังแมน้ําวารตา	เมืองศูนยกลางของผูแสวงบุญที่สําคัญแหงหน่ึงของยุโรป

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



วิหารจัสนา	โกรา	ไมใชเป็นเฉพาะสถานที่สําคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปล
แตยังเป็นสัญลักษณของการตอสูเพื่อเอกราชอีกดวย	ซึ่งคุณพอออกัสตินนํา
ผูคนตอตานการยึดครองของชาวสวีเดน	สําเร็จในปี	ค.ศ.	1665	ดังน้ันจึงไมนา
แปลกใจที่จะไดเห็นนักแสวงบุญหลายลานคนมาแสวงบุญ	ณ	วิหารแหงน้ี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	Arche	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองวร็อตสวัฟ	Wroclaw	เมืองมีความหลากหลายและเป่ียมลนดวยวัฒนธรรมของ
ประวัติศาสตรในเมืองน้ี	เป็นดังสะพานเชื่อมระหวางคนในแตละรุน	แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน	เป็นแบบเมืองที่
ทันสมัยของเมืองใหญ	ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร	ชีวิตที่เต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	3	ชั่วโมง)

บาย

นําทานผาน	ชมอดีตเมืองหลวงแหงแควนซิลิเซีย	ที่เคยถูกครอบครองโดยราชวงศตางๆ	กอนถูกควบรวม
กับโปแลนดในปี	ค.ศ.1945	ตอมาชาวโปลจากฝ่ังตะวันออกหลั่งไหลเขามาอยูที่วรอท-ซวัฟเป็นจานวนมาก	และ
ไดนําวัฒนธรรมหลายอยางมาเผยแพร	ในปี	ค.ศ.	1980	ชวงเศรษฐกิจตกต่าแรงงานไดไปรวมกันสไตรคที่
เมืองกดานคซ	นําโดย	เลค	วาเวนซา	ตอมาวร็อตสวัฟถูกตั้งเป็นเมืองศูนยกลางการตอตานพรรคคอมมิวนิสต

ทานสามารถถายรูปกับออสตรอฟ	ทูมสกี	Ostrow	Tumski	หรือเกาะมหาวิหาร	เป็นฉากหลัง	สรางโดยบิ
ช็อปคนแรกแควนซิลิเซีย	ในสไตลกอธิค	โดยสรางกอนการสรางพระราชวัง	จึงไดกลายเป็นศูนยกลางทาง
ศาสนาจนถึงปัจจุบัน
นําทานชมความงามของเมืองเกาที่เรียกไดวา	Colorful	city	เมืองทีมี่อาคารหลากสีสัน	โดดเดนสวยงาม

เป็นเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของโปแลนด	และไดรับการจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	8	เมืองที่มีสีสันมาก
ที่สุดในโลก	(8	Colorful	cities	in	the	world)
นําทาน	ถายรูปกับอาคารหลากสีสันใน	จัตุรัสเมืองเกา,	ศาลาวาการ	(City	Hall)	และโบสถประจําเมือง

ผานชมมหาวิทยาลัยวร็อตสวัฟ	(University	of	Wroclaw)	มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียงประจําเมือง	ซึ่ง
บุคคลากรชั้นนําของโลก	ที่ไดรับรางวัลโนเบลถึง	10	คนดวยกันในชวง	100	ปีที่ผานมาไดเคยศึกษาอยูที่น่ี	ในยุค
ศตวรรษที่	18	มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใชเป็นสถานพยาบาล,	โกดัง,	และที่คุมขังเชลย	ในชวงสมัยยุคสงคราม
กับรัสเซีย	พรอมใหทานเลือกซื้อสินคาจากยานเมืองเกาแหงน้ี	และเพื่อความสะดวกในการเดินเลนชมเมือง
อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลักของจังหวัดดอลนือชล็อนสก	ประเทศโปแลนด	และถือวาเป็นที่
นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป	มีความหลากหลายและการเป่ียมลนดวยวัฒนธรรม
ของประวัติศาสตรในเมืองน้ี	เป็นดังสะพานเชื่อม	ที่เชื่อมระหวางคนในแตละรุน
แตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน	เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ	ที่มีพื้นฐาน
ทางประวัติศาสตร	ชีวิตที่เต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา	และมากไปกวาน้ัน
เมืองวรอตสวัฟใกลเขตชายแดนของสองประเทศ	น่ันคือชายแดนติดกับสา
ธารณรัฐเช็ก	และชายแดนติดกับประเทศเยอรมนี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



และเพื่อความสะดวกในการเดินเลนชมเมือง	อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ออสตรอฟ	ทูมสกี	หรือเกาะมหาวิหาร	เป็นฉากหลัง	สรางโดยบิช็อปคนแรก
แควนซิลิเซีย	ในสไตลกอธิค	โดยสรางกอนการสรางพระราชวัง	จึงไดกลาย
เป็นศูนยกลางทางศาสนาจนถึงปัจจุบัน

ชมความงามของเมืองที่เรียกไดวา	Colorful	city	เมืองที่มีอาคารหลากสีสัน
โดดเดนสวยงาม	เป็นเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของโปแลนด	และได
รับการจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	8	เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก	(8	Colorful	cities
in	the	world)

เป็นแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากจุดหน่ึง	ของประเทศโปแลนด	ดวยสีสันของ
ตึกในแบบยุโรปตะวันออกแทๆ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานรวงเล็กๆ	ซึ่งเป็นรานขาย
ของที่ระลึก	และยังมีรถมาคอยอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว	และยังมี
จิตรกรใหผูที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกดวย	เพื่อใหนักทอง
เที่ยวที่สนใจ	แวะเขามาใชบริการ

มหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ(University	of	Wroclaw)	มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อ
เสียงประจําเมือง	วรอตสวัฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนําของโลกผูซึ่งชนะ
รางวัลโนเบลถึง	10	คนดวยกันในชวง	100	ปีที่ผานมา	โดยปัจจุบันรองรับ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกวา	40,000	คน	ในอดีตยุคศตวรรษที่	18
มหาวิทยาลัยแหงน้ีเคยถูกใชเป็นสถานพยาบาล,	โกดัง,	และที่คุมขังเชลย
สงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย

	Novotel	Wroclaw	City	Hotel	หรือระดับเทียบเทา

เชา

นําทานเดินทางสู	เมืองพอซนัน	Poznan	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง)	เป็นหน่ึงในเมืองที่เกาแก
ที่สุดของโปแลนด	มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนยกลางการคาที่สําคัญของทวีปยุโรปในชวง	คริสต
ศตวรรษที่	15-17	แตเสื่อมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอรเทิรน	(ค.ศ.	1700-1721)	และไดตกเป็นของปรัส
เซียในปี	ค.ศ.1793	เป็นสวนหน่ึงของรัฐแกรนดดัชชีออฟวอรซอในชวง	ค.ศ.	1807-1815

บาย

นําทานเดินเลน	ชมเมืองพอซนัน	โดยเริ่มจาก	จัตุรัสใจกลางเมืองเกา	(Old	Town	Square)	จตุรัสเมือง
เกาที่ดี	ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป	เป็นจุดศูนยรวมของเหลาสถานที่สําคัญๆทางประวัติศาสตรของเมืองพอซนัน	ไม



วาจะเป็นกลุมอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่	16	ปราสาท	ปอมปราการ	และ	ศาลากลางจังหวัด	ซึ่งอยูใน
บริเวณ	ศูนยกลางของเมืองเกา	ถูกสรางขึน้ในศตวรรษที่	13	ในแบบโกธิค	และถูกใชงานมาจนถึงปี	1939
ปัจจุบัน	กลายเป็นพิพิธภัณฑประวัติศาสตรประจําเมืองที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไมขาดสาย
นําทาน	แวะถายรูป	กับ	แกรนดเธียเตอร	โรงละครโอเปราที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดย

สถาปนิกชาวเยอรมัน	ชื่อ	MAX	LITTMANN	ถูกเปิดใชงานครั้งแรกในปี	1910
นําทานถายรูปกับ	ปราสาทอิมพีเรียล	อีกหน่ึงปราสาทที่	มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน	โดยปราสาทถูกสราง

ขึน้ในปี	1905	ในสไตลนีโอโรมาเนสก	ปัจจุบันปราสาทถูก	ใชเป็นหองฉายภาพยนตรหอศิลป	สมควรแกเวลา
นําทานเดินทางสู	กรุงวอรซอ	(ใชเวลาเดินทาง	ประมาณ	4.30	ชัว่โมง)	นครหลวงของโปแลนดนครหลวง

ของโปแลนด

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองพอซนัน	Poznan	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3.30	ชั่วโมง)	เป็นหน่ึงใน
เมืองที่เกาแกที่สุดของโปแลนด	มีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในฐานะเป็น
ศูนยกลางการคาที่สําคัญของทวีปยุโรปในชวง	คริสตศตวรรษที่	15-17	แต
เสื่อมโทรมลงเน่ืองจากสงครามเกรตนอรเทิรน	(ค.ศ.	1700-1721)	และไดตก
เป็น	ของปรัสเซียในปี	ค.ศ.1793	เป็นสวนหน่ึงของรัฐแกรนดดัชชีออฟวอรซอ
ในชวง	ค.ศ.	1807-1815	จากน้ันเปลี่ยนเป็นของปรัสเซียและกลับมาเป็นของ
โปแลนดอีกครั้งในปี	ค.ศ.	1918	ตัวเมืองตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําวอรตาเมืองพอซนัน
ถือวาเป็นศูนยกลางสําคัญทางดานการคา	อุตสาหกรรม	การศึกษา	และไดชื่อ
วาเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด	เป็นอันดับ	2	ตอจาก
เมืองหลวงอยางวอรซอร	นอกจากน้ียังถูกใชเป็นหน่ึงในเมืองที่ใชจัดการ
แขงขันฟุตบอลยูโร	2012	ดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	อาหารพื้นเมือง

ในสมัยคอมมิวนิสตจัตุรัสแหงน้ีมีชื่อเรียกวา	Piłsudski	Square	กอนที่จะ
เปลี่ยนเป็น	Victory	Square	ในเวลาตอมา	บริเวณน้ีใชเป็นสถานที่เดินสวน
สนามของกองทัพโปแลนดตั้งแตศตวรรษที่	19	เป็นที่ตั้งของสุสานทหาร
นิรนาม	และเป็นสถานที่เกิดเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติหลาย
เหตุการณ

ปราสาทอิมพีเรียล	(IMPERIAL	CASTLE)	อีกหน่ึงปราสาทที่มีชื่อเสียงของ
เมืองพอซนาน	โดยปราสาทถูกสรางขึน้ในปี	1905	ในสไตลนีโอโรมาเนสก
ปัจจุบันปราสาทถูกใชเป็นหองฉายภาพยนตร	หอศิลป

กรุงวอรซอ	(WARSAW)	เมืองหลวงของโปแลนด	นครอันโออาอลังการที่สุด
แหงโลกยุโรปตะวันออก	มีความรุงเรืองทั้งทางดานศิลปะ,	สถาปัตยกรรม
อยางสูงสงมาแตกอนสงครามโลกครั้งที่	2



ó

แกรนดเธียเตอร	โรงละครโอเปรา	ที่ไดรับการออกแบบสไตลนีโอคลาสสิคโดย
สถาปนิกชาวเยอรมัน	ชื่อ	MAX	LITTMANN	ถูกเปิดใชงานครั้งแรกในปี	1910

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	อาหารจีน

	Holiday	Inn	Express	Warsaw	Airport	หรือระดับเทียบเทา

เชา

นําทาน	ถายรูปภายนอกนําทานเขาชม	พระราชวังวิลาเนาหรือวิลา	เนาสกี้	Wilanow	Palace	เป็น
พระราชวังที่ตั้งอยูในอําเภอวิลาเนา	ในกรุงวอรซอ	ตัวอาคารสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค	และ
พระราชวังแหงน้ี	รอดพนจากสงครามโลกครั้งที่	2	มาไดและไดทําหนาที่เตือนความทรงจําของวัฒนธรรมใหกับ
ชาวโปแลนด	และยังเป็นอนุสาวรียที่สําคัญที่สุดของโปแลนด	ที่น่ีเป็นทั้งพระราชวังและพิพิธภัณฑที่กอตั้งขึน้ในปี
ค.ศ.1805	เป็นที่เก็บรวบรวมของบรรณาการจากประเทศราชและศิลปะมรดกของชาติ
นําทาน	ชมกรุงวอรซอ	นอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศแลว	ยังเป็นสัญลักษณทางศาสนาคริสตที่สําคัญ

อีกแหงหน่ึงของโลก
ชมยานจัตุรัสเมืองเกา	ซึ่งถือวาเป็นจัตุรัสที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงในโปแลนด	มีอายุยอนไปในศตวรรษที่	14

อาคารสวนใหญเกิดจากการสรางอาคารของพอคาที่รํ่ ารวยในชวงศตวรรษที่	17	ทําให	ดานหนาของอาคาร	ถูก
ตกแตงอยางวิจิตรและตกแตงตามความชอบของเจาของมีทั้งแบบโกธิคเรอแนส	ซองส	บาร็อคและ	แบบนีโอ
คลาสสิค	จากน้ันนําทานชมเมืองวอรซอ
ผานชมถนนที่สวยงามที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงใน	กรุงวอรซอ	Nowy	Swiat	Street	และถนนสาย

ประวัติศาสตร	Krakowskie	Przedmiescic	Street	สายเดียวกับ	เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน	สองขางทาง
ประกอบไปดวยโบสถเซนตแอนนา	มหาวิทยาลัยวอรซอ	มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดกรุงวอรซอ	และนอกจากน้ี
ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังตางๆ
นําชมโบสถ	เซนต	จอหน	คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเกาของกรุงวอรซอ	โบสถน้ีเป็น	1	ใน	3	ของมหาวิหาร

ในกรุงวอรซอ	ที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกทางดานวัฒนธรรม
นําทาน	ชมยานเมืองเกา	ซึ่งเต็มไปดวยสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของโปแลนด
ชมยานชุมชนชาวเมืองเกาซึ่งประกอบไปดวยปราสาท	แบบโกธิคและอนุเสาวรียของกษตัริยซิกิซมันด	ยาน

ประวัติศาสตรที่เกาแกที่สุดของเมืองและมีความโดดเดน	มากที่สุดแหงหน่ึงของประเทศโปแลนด
ชมจัตุรัสปราสาท	Castle	Square	ซึ่งลอมรอบดวยอาคารประสาทตางๆ	รูปรางของอาคารตางๆ	ที่เราเห็น

กันในปัจจุบันเกิดขึน้หลังจากทุบกําแพงเมืองในศตวรรษที่	19	ตรง	กลางเป็นอนุเสาวรียกษตัริยซิกิซมันดที่	3	ที่
ทรงยายเมืองหลวงจากคราคูฟมาสูกรุงวอรซอ

บาย

ถายรูปกับ	ปอมปราการวอรซอ	ดานปราการรูปครึ่งวงกลมหรือปอมปราการแหงประวัติศาสตรที่ครั้งหน่ึง
เคยลอมรอบกรุง	วอรซอเอาไว	โดยตัวปอมน้ีตั้งตระหงานอยูระหวางยานเมืองเกาและเมืองใหม	และ
เดินเลน	ชม	อาคาร	โบสถ	โฮลีค่รอส	และโบสถคารมิไลท	และใหทานเดินเลน
ชมยานตลาดเกา	ยานทองเที่ยวที่มีความสําคัญทาง	ประวัติศาสตรและมีความเกาแกที่สุด	โดยอาคารสวน

ใหญถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	13	ที่ยานตลาดเกาน้ี



จัตุรัสทีมี่รูปป้ันนางเงือกถือโลหกับดาบ	ซึ่งตามตํานานกลาววาเดิมมีนางเงือก	2	ตัว	เป็นพี่นองกันวาย
น้ําเลน	ตัวหน่ึงวายไปที่เดนมารกสวนอีกตัววายมาที่โปแลนดแลวโดนชาวประมงจับได	และถูกนํามาแสดง	โชว
จนมีชายคนหน่ึงมาชวยไว	นางเงือกตองการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาวาจะออกมาชวยปกปองเมืองให
ปลอดภัย	รูปป้ันนางเงือกน้ีจึงเป็นเหมือนสัญลักษณของกรุงวอรซอดวย	ใหทานเดินเลนและเลือกซื้อสินคา	ตางๆ
จากยานน้ี	(เพื่อความสะดวกในการชมเมืองเกาหรือเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกพื้นเมือง	อิสระอาหาร

กลางวันตามอัธยาศัย)
14.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินกรุงวอรซอ

18.05	น.	ออกเดินทางจากกรุงวอรซอ	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR260

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังวิลานอฟ	(WILANOW	PALACE)	พระราชวังหลวงที่ตั้งอยูในยานวิ
ลานอฟ	(Wilanow	district)	เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร	และ
เป็นหน่ึงในอนุสรณสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศโปแลนด	โดยพระราชวังวิ
ลานอฟถูกสรางขึน้สําหรับสมเด็จพระเจาจอหนที่	3	โซบีสกี	แหงโปแลนด
(king	John	III	Sobieski)	ปัจจุบันพระราชวังเป็นหน่ึงในพิพิธภัณฑที่เปิดใหเขา
ชมแกสาธารณะเป็น	ครั้งแรกในโปแลนด

เป็นแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากจุดหน่ึง	ของประเทศโปแลนด	ดวยสีสันของ
ตึกในแบบยุโรปตะวันออกแทๆ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานรวงเล็กๆ	ซึ่งเป็นรานขาย
ของที่ระลึก	และยังมีรถมาคอยอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว	และยังมี
จิตรกรใหผูที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกดวย	เพื่อใหนักทอง
เที่ยวที่สนใจ	แวะเขามาใชบริการ

Krakowskie	Przedmiescic	Street	สายเดียวกัน	เสนทางเสด็จพระราชดําเนิน
สองขางทางประกอบไปดวยโบสถเซนตแอนนา

มหาวิทยาลัยวอรซอมหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดกรุงวอรซอ	บริเวณดานขาง	และ
นอกจากน้ียังเป็นที่ตั้งของพระราชวังตางๆ

โบสถเซนตจอหน	คริสตจักรคาทอลิกในเมืองเกาของกรุงวอรซอ	โบสถน้ีเป็น	1
ใน	3	ของมหาวิหารในกรุงวอรซอ	ที่	ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโกทางดานวัฒนธรรม



ó

เป็นแหลงทองเที่ยวที่สวยงามมากจุดหน่ึง	ของประเทศโปแลนด	ดวยสีสันของ
ตึกในแบบยุโรปตะวันออกแทๆ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานรวงเล็กๆ	ซึ่งเป็นรานขาย
ของที่ระลึก	และยังมีรถมาคอยอํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว	และยังมี
จิตรกรใหผูที่มีความสามารถในการวาดภาพเหมือนอีกดวย	เพื่อใหนักทอง
เที่ยวที่สนใจ	แวะเขามาใชบริการ

เป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง	โดยจัตุรัสแหงน้ี
เพียบพรอมไปดวยบรรยากาศของบานเมืองในยุคกลางมากที่สุด	ตามถนน
หนทางจะเรียงรายไปดวยรานคาตางๆทั้งรานกาแฟ,	ผับ,	รานอาหารตางๆ
และอาคารที่สําคัญทางประวัติศาสตร	โดยมีจุดเดนที่หางสรรพสินคาที่เกาแก
ที่สุดในยุโรปชื่อ	“ซูเคียนนีส”	(Sukiennice)	ที่ซึ่งสามารถหาซื้อทุกอยางไดดังใจ
ปรารถนาเลยก็วาได

ปอมปราการ	(Barbakan)	อีกจุดหน่ึงที่สําคัญ	มีอายุกวา	600	ปีแลว	ทําหนาที่
ปกปักษรักษาเมืองมาจนบัดน้ี	รอบๆเมืองเกาจะโอบไปดวยสวนสาธารณะ	จะมี
คนมาน่ังพักผอน	ออกกําลังกายกัน	ปอมปราการ	(The	Barbican)อายุกวา	600
ปีปกปักษรักษาเมืองที่หลงเหลืออยู

อาคารโบสถโฮลี่ครอสใกลๆกันเป็นโบสถคารมิไลท	โบสถแหงน้ีเป็นโบสถกาง
เขนศักดิส๋ิทธิ	์(Holy	Cross	Church)	เป็นโบสถที่สําคัญแหงหน่ึงกรุงวอร
สถาปัตยกรรมเป็นแบบบารอค

ยานตลาดเกา	(Old	Town	Market	Place)	ยานทองเที่ยวที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและมีความเกาแกที่สุดของยานเมืองเกาวอรซอ	โดยอาคารสวน
ใหญลวนแลวแตถูกสรางขึน้ในชวงศตวรรษที่	13	ซึ่งประกอบไปดวย	ศาลา
วาการ	รานอาหาร	รานกาแฟ	และรานคาอื่นๆ

ยานตลาดเกาน้ีจะมีจัตุรัสที่มีรูปป้ันนางเงือกถือโลหกับดาบ	ซึ่งตามตํานาน
กลาววาเดิมมีนางเงือก	2	ตัว	เป็นพี่นองกันวาย	น้ําเลน	ตัวหน่ึงวายไปที่
เดนมารกสวนอีกตัววายมาที่โปแลนดแลวโดนชาวประมงจับได	และถูกนํามา
แสดง	โชวจนมีชายคนหน่ึงมาชวยไว	นางเงือกตองการตอบแทนบุญคุณจึง
สัญญาวาจะออกมาชวยปกปองเมืองให	ปลอดภัย	รูปป้ันนางเงือกน้ีจึงเป็น
เหมือนสัญลักษณของกรุงวอรซอดวย



**	ชวงเปลี่ยนฤดูกาลเที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย	ทานที่เดินทางมาตอเครื่อง	กรุณาเช็ค
เที่ยวบินและเวลาที่แนนอนอีกครั้ง**

เชา

00.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินกรุงโดฮา	ประเทศกาตาร	เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
01.55	น.	นําทานออก	เดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เทีย่วบินที	่QR980

บาย

12.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ..

	รับประทานอาหารเชา

เป็นทาอากาศยานแหงเดียวในประเทศกาตาร	ตั้งอยูที่กรุงโดฮา	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของกาตารแอรเวย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตาง
ประเทศ		เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	บริษทัฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ
กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ	ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป	หากมีเหตุการณตางๆ	เกิด

ขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	จนกวาจะ
ไดรับการยืนยันจากสายการบิน	โรงแรม		หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษทัทัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได	
บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนํา

เขาประเทศ		เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย		หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินใหทานได	ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา	อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ

หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย,	สูญหายของกระเปา	และสัมภาระของผูโดยสาร	อันเกิดจากสาย

การบิน	ทางสายการบินผูใหบริการจะเป็นผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย	ซึ่งจะรับผิดชอบตอการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด	รวมถึงไมรับผิดชอบกรณีเที่ยวบินลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบิน
ในบางรายการทัวร	ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ	น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ ากวา

มาตรฐานได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระความรับผิดชอบคาใช
จายในน้ําหนักสวนที่เกิน
ในประเทศตาง	ๆ	ในยุโรป	มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่	บนรถโคช,	โรงแรม	และสถานที่ตาง	ๆ	จะมีขอกําหนด

ที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่	และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่	ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม
กรณีที่ทานเดินทางเป็นครอบครัวใหญ	หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว	ที่ตองไดรับการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair),	เด็ก,	และผูสูงอายุ	มีโรคประจําตัว	ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมง
ติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
การจัดโปรแกรมทัวร	เป็นการกําหนดตลอดทั้งปี	หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน	หากวันเดินทางดังกลาวตรง

กับวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ	ปิดทําการ	หรือ	ปิดโดยมิไดแจงลวงหนา	หรือ	การเปิดรับจองผานทางออนไลน	โดยในวัน
ที่คณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได	ทางบริษทัฯ	จะสลับรายการเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดัง
กลาวใหได	หรือ	คืนเงินคาเขาชมน้ัน	ๆ	ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง	บริษทั	supplier	ประเทศน้ันๆ	แตหากมีการ
ลาชา	หรือ	เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง	เป็นผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได	ทางบริษทัฯ
จะไมมีการคืนเงินใดๆ	ใหแกทาน	เน่ืองจากไดชําระคา	Reservation	Fee	ไปแลว	
หากชวงที่เดินทางเป็นชวงอีสเตอร,	คริสมาสตหรือปีใหม	ซึ่งเป็นชวงวันหยุดของชาวยุโรป	รานคาปิดเป็นสวนใหญ

ดังน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร
	

ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000	บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน	สําหรับการจองทัวร	โดยเรียก
เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร
สวนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย	21	วันทําการ	มิฉะน้ันทางบริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

เงินคามัดจําทั้งหมด

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาตารแอรเวยส	เสนทาง	กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซอ-โดฮา-กรุงเทพฯ	ชั้น
ประหยัด
คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
คาเขาชมสถานที่ตางๆ,		คาอาหารและเครื่องดื่ม,	คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ		ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	ซึ่งเด็กอายุตํ่ ากวา	1	ปี	และผูใหญอายุเกิน	75	ปี

วงเงินคุมครองเพียง	500,000	บาท	ทั้งน้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัประกันฯ



คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ	วัน
ที่	19	เม.ย.2561
	

คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา	ทานละ	2,900	บาท	(ซึง่

จะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง)
คาทิปพนักงานขับรถ,	คาทิปไกดทองถิน่และคาทิปหัวหนาทัวร	เดินทางไป-กลับพรอมคณะ	ทานละ
1,800	บาท	(ซึง่จะจัดเก็บพรอมคาทัวรกอนออกเดินทาง)
คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
คาทิปพนักงานยกกระเปา	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินของทานดวยตัวทานเอง	หรือหากตองการการ

บริการยกกระเป าจะตองชําระคาทิปตามที่โรงแรมน้ันๆ	เรียกเก็บ
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเองคาโทรศัพท	คาซักรีดฯลฯ
คาอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาน้ําดื่มระหวางทัวร	(ไมไดแจกน้ําดื่มระหวางทัวร)
คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดคาดคิด	เชน	การปรับคาน้ํามัน,	การปรับคาธรรมเนียมวีซา	หรือการปรับคาบริการอื่นที่เกี่ยว

กับวีซา	หรืออื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ
คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว
คาประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรายแรงในตางประเทศที่นอกเหนือจาก

ประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษทัฯ	จัดไวให	ทานสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได
	

เอกสารในการขอวีซา		(โดยยื่นขอวีซาทีส่ถานทูตโปแลนด)
-	ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม	15	วัน
-	ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน	จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพื่อ	ถายรูป	และสแกนน้ิวมือ	ที่สถานทูตหรือศูนยยื่น
วีซาของสถานทูตน้ันๆ	ตามวันและเวลานัดหมาย	ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไวลวงหนา	และไมสามารถยืนยันไดหาก
ไมมีการทํานัดหมายไวกอน	(วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตน้ันๆ)
-	กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซาแบบหมูคณะ/เดี่ยว
-	ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน	แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัดหมายยื่นและหากมี
คาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ	ผูสมัครจะตองเป็นผูชําระคาใชจายน้ันๆ	ดวย
ตนเอง

หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	

-	โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก	หากนับแลวเกิน	6	เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได	แตหากนับแลวตํ่ ากวา	6
เดือน	ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง	
-	หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมตํ่ ากวา	3	หนา		
-	หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม	กรุณาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา	
-	ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเป็นตองสงใหกับบริษทัทัวร	หากมีการสูญหาย	บริษทัฯ	จะไมรับ
ผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ	

รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	เนนหนาใหญ		(ขนาดรูปหนาเทากับในหนังสือเดินทาง)		

-	ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน	เน่ืองจากสถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา		
-	รูปถายหนาตรงหามใสแวน,	หามคาดผมและหามใสหมวก	หรืออื่นๆ	ที่บดบังหนาตา,	หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีห
รือบิก๊อายส	**

สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน



-	กรณีเป็นเด็ก	อายุตํ่ ากวา	15	ปี	
-	ใชสําเนาสูติบัตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ	
-	หากเด็กอายุมากกวา	15	ปี	แตไมเกิน	20	ปี	และยังศึกษาอยูถึงแมมีบัตรประชาชนแลว	ทางสถานทูตขอสําเนา
สูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน,	เบอรบานและเบอรมือถือ	
สําเนาทะเบียนสมรส	กรณีทานที่สมรสแลว	
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล	กรณีทานที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สําเนาใบหยา	กรณีทานที่หยาแลว	
หนังสือรับรองการทํางาน	หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง

-	กรณีลูกจาง	ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยูเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยมีรายละเอียดการ
เขาทํางาน,	อัตราเงินเดือน,	ตําแหนงงาน,พรอมระบุวันลาหยุด	ออกมาไมเกิน	1	เดือนนับจากวันยื่นวีซา	เป็นตน
-	กรณีมีอาชีพรับราชการ	ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	(ตัวจริง)	โดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับหนวยงาน	หรือองคกร	,พรอมระบุวันลาหยุด	ออกมาไมเกิน	1
เดือนนับจากวันยื่นวีซา	พรอมใบลาและสําเนาบัตรประจําตัวราชการ	1	ชุด
-	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ใชสําเนาทะเบียนการคา	หรือ	สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา	หรือ	สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจาของกิจการ	โดยจะตองคัดมาไมตํ่ ากวา	6	เดือน	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-	กรณีทานที่เป็นแมบาน		
				•	หากไมมีอาชีพหรือเป็นแมบาน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
				•	หากสมรสโดยไมจดทะเบียน	ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี	พรอม	แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพรอม
แสดงสําเนาสูติบัตรบุตร	ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยา			หากไมมีบุตรดวยกัน	ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเป็นสามี-ภรรยากัน	โดยมิไดจดทะเบียน				
-	กรณีทานที่วางงาน	/	ไมมีรายได	จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย	พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทาง
ดานการเงินของผูรับรอง	พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษร	ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแก
ผูเดินทางพรอมแสดงความสัมพันธ	โดยเบื้องตน	ควรมีความสัมพันธใกลชิด	หรือญาติใกลชิด			(กรณีน้ีหากความ
สัมพันธไมสามารถสืบได	หรือไมเป็นความจริง	ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)		
-	กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
				•	ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน		เป็น
ภาษาอังกฤษ	(ฉบับจริง)	

หลักฐานการเงิน		

-	ใชสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญชี	ของธนาคารใดๆ	ถายสําเนา	ทุกหนา	และปรับ
สมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเทาที่จะทําได	หรือไมเกิน	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	พรอมสําเนาหนาบัญชี
หนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชี	
-	หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา	กรุณาสําเนาหนาแรกที่มีชื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ	พรอมกับตัวเลขบัญชี
เงินฝากเป็นปัจจุบัน
-	หากรายการปรับสมุดบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป	ขอใหออกเป็น	statement	จากธนาคารยอนหลังไมตํ่ ากวา	6
เดือนและปรับยอดใหลาสุด	ไมตํ่ ากวา	15	วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา	แตหากใช	statement	แลวยังคงไมมีการ
เคลื่อนไหวทุกเดือน	ขอใหทําหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอักษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ	ตามความเป็นจริง
อาทิ	ไมมีการเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไดติดตอธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ	ตามแตละบุคคล	เป็นตน	
-	กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน	1	เลม	กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย	อาทิ	เชน	บัญชีเงินฝากประจํา
เป็นตน
-	กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว	หากใชบัญชีใดบัญชีหน่ึงในการยื่นขอวีซา	ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคล
ในครอบครัวดวย		แตอยางไรก็ตาม	โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา	จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวย
แมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวก็ตาม	หากมีการเงินในบัญชีนอย	ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองทําจดหมายรับรอง
การเงินพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเป็นลายลักษณอักษรดวย	รวมถึงการขอจดหมายรับรอง
ทางการเงินจากธนาคารและระบุรับรองคาใชจายใหอีกฝ ายหน่ึงดดยระบุชื่อลงไปในจดหมายดวย
***	สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี	***	ทัง้น้ีเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่
จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา	

กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	(กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา	หรือ	บิดา-มารดา	หยาราง)	

-	จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา
-	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา	โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย



พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง
ประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา	โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมชี้แจงระบุความสัมพันธกับผูปกครองที่ไปดวยและยินดีชดเชยคาเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ	หรือหากไดมาเป็นภาษาไทย	กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดวย	พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย
-	กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง	จะตองแนบสําเนาใบหยา	และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ ายใดเป็นผูดูแล
บุตร	พรอมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

***	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทีไ่ดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
***	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทั	ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทัง้น้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาทีไ่ปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติม	ทางบริษทัฯใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
***	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง
สถานทูต	ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ
***เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง	ๆ	ของบริษทัฯทีไ่ดระบุไว
โดยทัง้หมด
**	กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา	ทานตองแจงความจํานงแกบริษทัทัวรใหทราบ
ลวงหนา	แตหากกรณีทานทีต่องใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไมสามารถนํา
หนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน	ทานนัน้จะตองมายื่นเดีย่วและแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกําหนดการของ
สถานทูตเชนเดียวกัน		**
	***	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง
เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือ
ผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจาย
ทีเ่กิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	20	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็น
หลัก																	
	

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ	หรือมีเหตุการณอื่นๆ	ที่ไมคาดคิดหรือ
มีผลกับการเดินทางและรายการทัวร		หรือสถานที่ใดที่ไมสามารถเขาชมไดดวยสาเหตุตางๆ	หรือสถานที่ปิดโดยมิได
รับแจงใหทราบลวงหนา		บริษทัฯ	ขออนุญาตทําการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ	ทดแทนให	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคณะ
เป็นสําคัญ
คาทัวรไมรวมคาบริการดานนัดหมายวีซาและเอกสารดานวีซาทานละ	2,900	บาท	//		คาทิปคนขับ,	ทิป

ไกดทองถิน่	และคาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	1,800	บาท		(คาใชจายวีซาและทิปชําระพรอมคาทัวรกอน
ออกเดินทาง)	
อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เป็นผูใหญจํานวนไมตํ่ ากวา	30	ทาน	ไมมีราคาเด็ก	และจะตองชําระ

มัดจํา	หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที
กรณีทานที่มีตัว๋ของสายการบินอื่นหรือรวมเดินทางโดยไมใชตัว๋โดยสารของทางบริษทัทัวร		กรุณาแจงลวงหนา

เน่ืองจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา	ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได	
อัตราคาเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอัตราราคาพิเศษ	ดังน้ันหากมีการออกตัว๋โดยสารแลวไมสามารถขอรีฟันด

หรือคืนเงินไดทุกกรณี
การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาโดยรวมประมาณ	15	วัน	ดังน้ันจึงขอความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร

สําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ	ทั้งน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก



เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	,หองคู
(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน	/	3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกัน	และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ	3	เตียงเดี่ยว	แตอาจจะไดเป็น	1	เตียงใหญกับ	1	เตียงพับเสริม	หรืออาจจะตองแยกเป็น	1	หองคูและ	1
หองเดี่ยว	กรณีที่มา	3	ทาน	
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ า	
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น	Traditional	Building	หองที่เป็นหองเดี่ยวอาจเป็นหองที่มีขนาดกะทัดรัต	และไมมี

อางอาบน้ํา	ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ	และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

	

หากมีการยกเลิกเกิน	60	วันทําการแตไมเกิน	90	วันทําการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําคาตัว๋
โดยสารของทานน้ันๆ	(เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
หากมีการยกเลิกนอยกวา	60	วันทําการ	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทั้งหมด
หากมีการยกเลิกนอยกวา	30	วันทําการ	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
หากผูโดยสารทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ผูโดยสารตองชําระคามัดจํา	20,000.-	บาท	และคาวีซาตามที่

สถานทูตเรียกเก็บ
หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตัว๋โดยสารเครื่องบินบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา

มัดจํา	
หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคาทัวรทั้งหมด	

	


