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Warsaw Check-In 

ออสเตรยี - เชก - โปแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 

มนีาคม : 2 – 11, 30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 

 
49,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา   ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ ✈ ✈ O 
AUSTRIA TREND 
PYRAMIDE 

3 เชสกี ้ครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี O O O SPA THERMAL 

4 คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – ปราสาทปราก O O X INTERNATIONAL 

5 ปราก – คทุนา ฮอรา่ – วรอตสวัฟ  O O O MERCURE CENTRUM 

6 วรอตสวัฟ – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– คราคฟู  O O O NOVOTEL CITY WEST 

7 คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คราคฟู O O O NOVOTEL CITY WEST 

8 คราคฟู – เชสโตโซวา่ – Black Madonna – วอรซ์อ  O O O 
GOLDEN TULIP 
CENTRE 

9 วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) – สนามบนิ  O O ✈  

10 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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ชืน่ชมกับความงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา ชมโบสถโ์ครง

กระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง แห่งเมอืงคุทนาฮอร่า โบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ที่ตกแต่งไปดว้ย

โครงกระดกูมนุษยก์วา่ 70,000 ชิน้ เทีย่วเมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครมุลอฟ และ วอรซ์อ เมอืงหลวงและเมอืง

ใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ อันเป็นศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตร ์(Historic Centre of Warsaw) 

ไดรั้บการประกาศใหบ้รรจไุวใ้นบัญชรีายชือ่แหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1980 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – โดฮา 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      โดฮา – เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

01.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 837  

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เทีย่วบนิที ่   

QR 837 เวลา 02.05 น. และถงึ โดฮา เวลา 05.15 น. ออกเดนิทางตอ่สู่

กรงุเวยีนนา เทีย่วบนิที ่QR 183 เวลา 08.00 น. และถงึกรุงเวยีนนา เวลา 

12.35 น.*** 

 

05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

07.40 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 183  

11.35 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 25 มนีาคม 2561) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง   

 

บา่ย จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 

Palace) แห่ งราชวงศ์ฮั ปส เบิร์ก  ซึ่งมีป ระวัติก ารสรา้งมาตั ้งแต่ กล าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า

งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็น

พระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บ

การตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

น าท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอัน

งดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ที่สรา้งขึน้ในระหว่างปี

ค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 

และเปิดใหม่อกีครัง้ในปีค.ศ.1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg 

Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบรูก์ มาตัง้แต่

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AUSTRIA TREND PYRAMIDE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      เวยีนนา – เชสกี ้ครมุลอฟ – คารโ์ลว ีวาร ี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชม

เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้ างามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แก่

ตัง้แตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที่

ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

รอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ัง

แมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ระยะทาง 206 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปา ทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทีน่ยิม

ของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพ ตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิท่านทดลองดื่มน ้าแร่ ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 235 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)   

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม SPA THERMAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก – ปราสาทปราก  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 127 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่

สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึง่

ปัจจบุนัเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย

ศตวรรษที ่14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก ซึง่พระ

เจา้ชาร์ลที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของ

กษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ  พระ

เจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้

เขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แก่

ที่สุดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชม

ยา่นช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของที่ระลกึ วาง

จ าหน่ายอยู่มากมาย  จากนัน้น าท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษ

ที ่14 สมัยพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุทีต่ัง้อยู่สองขา้งราว
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สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนว

สะพาน จากนัน้น าทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.

1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตี

บอกเวลาทกุๆชัว่โมง 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ปราก – คทุนา ฮอรา่ – โบสถโ์ครงกระดกู – วรอตสวฟั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงคุทนา ฮอรา่ (Kutna Hora) เมอืงทีส่ าคัญและมคีวาม

สวยงามไมแ่พก้รงุปราก เนือ่งจากเป็นเหมอืงแรเ่งนิของยโุรปมาตัง้แตย่คุกลาง จงึ

ท าใหเ้มอืงนี้มคีวามร ่ารวยไม่แพก้รุงปราก และยังมคีวามสวยงามทางธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งทีเ่กา่แก่ จนไดรั้บการจดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก Unesco

ในปี ค.ศ 1995 น าท่านชมความสวยงามของโบสถป์ระจ าเมอืง น าเขา้ชมโบสถ์

เซ็นตบ์าบารา (St. Barbara Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิทีนั่บวา่สวยงาม และ

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ไดก้่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และเสร็จ

สมบรูณ์ในปี 1905 ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานกวา่ 500 ปี จากนัน้น าเขา้ชมโบสถ์

โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานทีท่ีแ่ปลกทีสุ่ดในเมอืงนี้ที ่

ข ึน้ชือ่ว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก  เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปดว้ยโครง

กระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าขึ้นจากกระดูก

ทัง้หมดไมว่า่จะเป็นโคมไฟระยา้ แทน่บชูา ไปจนถงึตราสญัลักษณ์ตระกลู เหตผุล

ของการน ากระดูกมาตกแต่งคอื ตระกลูผูป้กครองสัญชาตเิยอรมันมอบหมายให ้

สถาปนิคชือ่ Frantisek Rint สรา้งสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลกึถงึ

การใชช้วีติอยา่งระมดัระวัง และสือ่ใหเ้ห็นวา่ความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

ระยะทาง 75 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงวรอตสวฟั (Wroclaw) เมอืงมคีวามหลากหลายและ

การเป่ียมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของประวัตศิาสตรใ์นเมอืงนี้ เป็นดังสะพานเชือ่ม ที่

เชือ่มระหว่างคนในแต่ละรุน่ แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมอืงทีท่ันสมัย

ของเมืองใหญ่ ที่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีว ิตที่เต็มดว้ยวัฒนธรรมและ

การศกึษา 

ระยะทาง 240 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MERCURE CENTRUM  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง            วรอตสวฟั – คา่ยกกักนัเอาซว์ทิช ์– คราคฟู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงคราคฟู (Krakow) บา้นเกดิองค ์สมเด็จพระสันตะปาปา จอหน์ 

ปอลที่ 2 อดีตเมืองหลวงของโปแลนด์ในปีค.ศ. 1978 คราคูฟก็ไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม มอีาคารบา้นเรอืนที่

สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมทุกยคุทุกสมันตัง้แต่ โรมาเนสก์ กอธคิ เรอเนสซองส ์

ระยะทาง 270 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 
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บาร็อก ร็อคโคโค จนถงึนโีอคลาสสคิ และอารต์นูโว 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่ าน เดินท างสู่พิพิ ธภ ัณ ฑ์ค่ ายก ัก ก ัน เอ าซ์ ว ิท ช์(Auschwitz 

concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา

ค่ายกักกันของนาซ ีระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2  พพิธิภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้

สะทอ้นความน่าสยดสยองและความทารุณโหดรา้ยของสงคราม ซึง่เริม่จาก

เยอรมันเขา้ยดึโปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 และหาค่ายกักกันเชลยศกึต่างๆ จน

มาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทาง

การเมอืง จงึไดด้ัดแปลงตามความตอ้งการของนาซแีละเริม่ตน้ใชปี้ค.ศ.1940 เป็น

ตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่ายกักกัน รวมทัง้ของจรงิที่มกีารเก็บ

รักษาภายในตกึต่างๆ ถงึ 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลย

ชาวยวิทีถ่กูหลอกใหม้าอยู ่ทีน่ี ่อาท ิกระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและ

เสน้ผมทีว่่ากันว่าม ีน ้าหนักรวมกว่า 7 ตัน และชมหอ้งอาบน ้า หอ้งทีพ่วกนาซใีช ้

ส าหรับก าจัดเชลยโดยใชแ้ก๊สพษิสังหารหมู ่กล่าวกันว่าสถานทีน่ี้มคีนตาย กว่า 

1.5 ลา้นคน โดนเกอืบทัง้หมดเป็นชาวยวิ จากนัน้เดนิทางกลับเขา้สูเ่มอืงคราคฟู 

ระยะทาง 68 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL CITY WEST หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง    คราคฟู – เหมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ – คราคฟู 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสูเ่หมอืงเกลอืเวยีลซีกา้ (Wieliczka Salt Mine) ตัง้อยูท่ีเ่มอืง

วลิ ิชกา้ เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์แห่งนี้มีประวัติการท าเหมือง

ยาวนานกวา่ 1,000 ปี ถอืเป็นเหมอืงใตด้นิทีม่หัศจรรยท์ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  น า

ท่านลงลฟิท์สู่ใตด้นิของเหมอืงเกลอื ทีม่ขีนาดใหญ่มาก แบ่งเป็น 9 ชัน้ ลกึลง

จากพืน้ดนิถงึ 327 เมตร ยาวกว่า 300 กโิลเมตร ภายในเหมอืงหอ้งซึง่สรา้งและ

แกะสลักจากเกลือทัง้หมด โดยสมัยก่อนเกลือมคี่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการ

ถนอมอาหาร ชมความงามของทะเลเกลอืใตพ้ืน้ดนิ ซึง่ทา่นไมเ่คยไดเ้ห็นทีใ่ดมา

กอ่น โดยเหมอืงเกลอืในเมอืงวลีซิกา องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่

ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกีดว้ย  

ระยะทาง 14 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ี

 
 
  

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงคราคฟู  ชมป้อมปราการ Barbacan อายกุวา่ 600 ปี

ชมจัตุ รัสใจกลางเมือง ทีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ และอาคารที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั ้งของโบสถ์เซ็นตแ์มรี่ (Church of St. 

Mary)โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สรา้งขึน้ในครสิต์ศตวรรษที่ 14 โดดเด่นดว้ย

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธคิที่สูงถงึ 81 เมตร ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระตาม

อัธยาศัยเลือกซื้อสนิคา้ที่ระลึก หรือ แฟชัน้จากหา้งสรรพสนิคา้ซูเคยีนนีส

(Sukiennice) ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่นงึของยโุรป 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL CITY WEST หรอืเทยีบเทา่  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
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วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง        คราคฟู – เชสโตโซวา่ – Black Madonna – วอรซ์อ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเชสโตโซวา่ (Czestochowa) เป็นเมอืงศูนยก์ลางของ

ผูแ้สวงบญุทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของยโุรป ครสิตศ์าสนกิชนกวา่ 4-5 ลา้นคน เพือ่เขา้

บูชาเพื่อขอพรจากแบล็คมาดอนน่า (Black Madonna) ณ อารามจสันา   

กอร่า (Jasna Góra Monastery) รูปพระแม่มาเรียสีด า ศูนย์รวมจติใจของ

ชาวคาทอลกิ กลา่วกนัวา่สทีีใ่ชว้าดมานานกวา่ 600 ปีท าใหร้ปูพระแมเ่ป็นสดี า ที่

รอยบากทีพ่ระพักตร ์ซึง่พวกต่อตา้นศาสนาตอ้งการท าลาย อารามแห่งนี้รอดพน้

จากการถูกท าลาย ในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย ์จนกลายเป็นปาฎหิารยท์ี่

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 

ระยะทาง 141 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงวอรซ์อ (Warsaw) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุด

ของประเทศโปแลนด์ ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าวสิทูลา (Vistula River) ปัจจุบันกรงุวอรซ์อ

ไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 

อตุสาหกรรมหนัก เชน่ เหล็กกลา้, รถยนต,์ เครือ่งจักรอตุสาหกรรม นอกจากนี้ยัง

เป็นศูนยก์ลางดา้นการศกึษาทีส่ าคัญมากทีสุ่ดของประเทศ นอกจากนี้แลว้ กรุง

วอร์ซอยังเป็นที่รูจ้ักของนานาชาตจิากสนธสิัญญาวอร์ซอ ซึง่ตัง้ชือ่ตาม กรุง

วอรซ์อ น่ันเอง 

ระยะทาง 218 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.15 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม GOLDEN TULIP CENTRE หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง        วอรซ์อ – เมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเทีย่วยา่นเมอืงเกา่วอรซ์อ (Warsaw Old Town) ยา่นประวัตศิาสตรท์ี่

เก่าแก่ที่สุดของเมอืง ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์ห่งวอรซ์อว ์(Historic 

Centre of Warsaw) ซึ่งประกอบดว้ยโบสถ์ พระราชวัง ตลาด ไดรั้บการ

ประกาศใหบ้รรจุไวใ้นบัญชรีายชือ่แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.

1980 ใหท้่านไดเ้ที่ยวชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) โดย

อาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขึน้ในชว่งศตวรรษที ่13 ซึง่ประกอบไปดว้ย 

ศาลาว่าการ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นคา้อืน่ๆ ชมกลุ่มสิง่ก่อสรา้งที่เป็น

สถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทเิชน่ ก าแพงเมอืงเกา่ (city walls) ซึง่ยังคง

หลงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบัน ผ่านชม ป้อมวอรซ์อ (Warsaw Barbican) ด่าน

ปราการรปูครึง่วงกลม หรอื ป้อมปราการแหง่ประวัตศิาสตรท์ีค่รัง้หนึง่เคยลอ้มรอบ

กรุงวอรซ์อเอาไว ้ถกูสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1540 ป้อมปราการสว่นใหญ่ถกูท าลายไป

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที่สอง และป้อมปราการถูกสรา้งขึน้มาใหม่หลังสงคราม 

ในชว่งระหวา่งปีค.ศ. 1952-1954  

 

12.00 น. น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า       

คนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 



GOTVIE-QR002 Warsaw Check-In                              หนา้ 7 จาก 15 
               

15.50 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 260 

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 61 ออกเดนิทาง เทีย่วบนิที ่   

QR 260 เวลา 18.05 น. และถงึ โดฮา เวลา 00.40 น. ออกเดนิทางตอ่สู่

กรุงเทพฯ เที่ยวบนิที่ QR 836 เวลา 02.20 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 

12.40 น.*** 

 

23.30 น. ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่บิของการเดนิทาง        โดฮา – กรงุเทพฯ  

02.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ กาตาร ์แอร์เวย ์

เทีย่วบนิที ่QR 836 

 

13.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม :  Warsaw Check-In 

ออสเตรยี - เชก - โปแลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์(QR) 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  ปี 2561 

มนีาคม : 2 – 11, 30 ม.ีค. – 8 เม.ย. 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  15,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

    

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,400 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10x 3 = 10 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 
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1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (โปแลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานเอกอคัรราชทตู ตกึ แอทธนี ีทาวเวอร ์ช ัน้ 6 หอ้ง 605-607 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 15 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.3 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ 

แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.3.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
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3.3.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่

ท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
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7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ 

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศโปแลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..........................................อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

.......................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


