โทรุ น (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวัฟ - ค่ายกักกันเอาสช์ วติ ช์ - คราคูฟ
เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา - ลับบลิน - วอร์ ซอร์ (เมืองมรดกโลก) - พระราชวังลาเซียนสกี้

กาหนดการเดินทาง
21-29 ก.ย.//12-20 ต.ค.//19-27 ต.ค.//09-17 พ.ย. 2562 //28 ธ.ค.-05 ม.ค. 2563
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( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

17.30
20.55

สมาชิกทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์
สายการการ์ ต้า (เคาเตอร์ P-Q) พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ ต้า โดยเที่ยวบิน QR833

วันที่2

วอร์ ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน

00.05
01.50
06.45

คา่

เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางจากกรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ ต้า เที่ยวบินที่ QR263
เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ ซอว์ ประเทศโปแลนด์ นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองโทรุ น (Torun) (260 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สาคัญของอาณาจักรปรัสเซี ยยุค
ขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่มแม่น้ าวิสลา (Vistula River)
ซึ่งเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านแวะชมย่ านเมืองเก่ า ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรื อนสมัย
ยุคกลางจนได้รับการยกย่องให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ชม
และถ่ ายรู ปกับศาลาว่าการเมื อ งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหาร
เซนต์จอนห์น Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของประเทศโปแลนด์ นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั บ้านของนิ โคลัส โคเปอร์
นิ ค ัส (Nicolaus Copernicus’ house) นั ก ดาราศาสตร์ ชื่ อ ก้ อ งโลก
ผูส้ ร้างโมเดลจักรวาลซึ่ งให้ชนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้จนถึงปั จจุบนั หลัง
อาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่:
วันที่3

MERCURE HOTEL POZNAN / หรื อระดับใกล้เคียง
พอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ

เที่ยง
บ่ าย

ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com

หน้ า 2 จาก 11

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เช้ า

คา่

บริการอาหารเช้ าในโรงแรม
น าท่ า นชมเมื องพอซนั น (Poznan) เป็ นหนึ่ งในเมื อ งที่เ ก่ าแก่
ที่ สุ ด ของโปแลนด์ มี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสู ง สุ ด ในฐานะเป็ น
ศูนย์กลางการค้าที่สาคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่
15-17 และได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิ จของ
โปแลนด์ เป็ นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์ นาท่าน
เดิ นเล่ นชมเมื อ งพอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมื อ งเก่ า ชมจตุรัส
เมื อ งเก่ า ที่ ดี ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในยุโ รป ไม่ ว่า จะเป็ นกลุ่ ม อาคาร
หลากสี สันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ ศาลา
ว่าการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 นาท่านแวะถ่ายรู ปกับ
แกรนด์เ ธี ย เตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่ า ที่ ไ ด้รั บ การออกแบบสไตล์นี โ อคลาสสิ ค โดย
สถาปนิ กชาวเยอรมัน ถ่ายรู ปกับ ปราสาทอิมพีเรี ยล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่ งปราสาทที่มีชื่อเสี ยงของ
เมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่
เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (168 ก.ม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชมเมืองที่เรียกได้ ว่า Colorful city เป็ นเมืองที่มีอาคารหลากสี สนั โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรี ยกได้ว่า
มีชีวิตชีวาแห่ งหนึ่ งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอัน ดับ
ให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก แวะถ่ ายรู ป
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย วรอตสวั ฟ (University of Wroclaw)
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจาเมืองวรอตสวัฟ ซึ่งเคย
ผลิตบุคคลากรชั้นนาของโลกผูซ้ ่ ึ งชนะรางวัลโนเบลถึง 10
คนด้วยกันในช่ ว ง 100 ปี ที่ผ่านมา ในสมัยศตวรรษที่ 18
มหาวิทยาลัยแห่ งนี้ เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง, ที่
คุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับอาคาร
หลากสีสนั ในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจา
เมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่4

NOVOTEL WROCLAW หรื อระดับใกล้เคียง
วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่ า–ชมเมืองเก่ าคราคูฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

นาท่ านออกเดินทางสู่ เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เป็ นเมืองศูนย์กลางของผูแ้ สวงบุญที่สาคัญ
แห่ งหนึ่ งของยุโรป คริ สต์ศาสนิ กชนกว่า 4-5 ล้านคนนิ ยมมาเยือน
เมืองนี้อนั เนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรู ปพระแม่มารี หรื อแบล็ค
มาดอนน่า นาท่านเข้าชมอารามจัสนา กอร่ า (Jasnagora monastery)
เพื่อ เข้าบูชาและขอพรจากรู ปพระแม่ มาเรี ยสี ดาหรื อ ที่รู้จกั กันใน
นาม แบล็คมาดอนน่ า (Black madonna) ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปี ทาให้รูปพระ
แม่ เ ป็ นสี ด า บริ เ วณหน้า พระพัก ตร์ มี ร อยบาก อัน เกิ ด จากพวก
ต่อต้านศาสนาต้องการทาลายรู ปและอารามแห่ งนี้ อย่างไรก็ตาม
อารามได้รอดพ้นจากการถูกทาลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็ นปาฎิหารย์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) นาท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อน
ย้ายไปที่กรุ งวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเป็ นมรดกโลกแห่ งแรกของประเทศ
โปแลนด์ ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมทุกยุคทุกสมัย
ทั้ง โรมาเนสก์, โกธิ ค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็ อ คโคโค ชม
ตลาดนัดรี เน็ ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่ งเป็ นจตุรัสกลางเมื อ งชม
โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้น
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 14 ในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มี
แท่นบูชาสู ง 13 เมตร ถือเป็ นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์
ขึ้นโดยศิลปิ นชาวนู เรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็ นตานานในพระ
คัมภีร์ไบเบิล
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่5

HOTEL CONRAD, KRAKOW หรื อระดับใกล้เคียง
ค่ายเอาสช์ วติ ช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา – คราคูฟ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

นาท่ านออกเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์ วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่
ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซี เยอรมันใช้เป็ นที่ทา
การในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จดั เป็ น 1 ใน 5 มรดก
โลกในประเทศโปแลนด์ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่ งนี้สะท้อนความ
น่ า สยดสยองและความทารุ ณ โหดร้ า ยของสงคราม ซึ่ งเริ่ ม จาก
เยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ์
ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ของจริ งของชาวยิวที่นาซี ได้ยดึ
ไว้, ห้อ งอาบน้ า, ห้อ งที่นาซี ใช้สาหรับกาจัด เชลยโดยใช้แ ก๊ ส พิษ
สังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วติ ช์ เป็ นที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนา
ซี ” หลังจากที่มีการประกาศความเป็ นอิสรภาพให้กบั ค่ายแห่ งนี้ มีเหยือ่ ที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซี
เพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชีวติ ที่นี่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์ กา (Wieliczka Royal Salt
mine) (82 ก.ม) นาท่านเข้าชม เหมืองเกลือแห่งนี้เป็ นมรดกโลกในปี
ค.ศ.1978 ถู กค้นพบในศตวรรษที่ 13 ชมเหมื อ งเกลือใต้ดิน ที่ใหญ่
ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี มีการขุด
ลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็ น ชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ภายใน
เหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St.
Kinga) ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทาจากเกลือสองข้างสลักรู ปนูนต่าบนหินแร่ เกลือ ตาม
แบบผลงานของศิ ลปิ นดัง ลี โ อนาโด ดาวิน ชี น าท่ า นเดิ น ทางลึ กลงไปที่ ช้ ัน 3 ในใจกลางของเหมื อ งที่มี
ทะเลสาบอยูภ่ ายในเหมืองแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองคราคูฟ
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่6

HOTEL CONRAD, KRAKOW หรื อระดับใกล้เคียง
หมู่บ้าน Zalipie – เซสซอว์ – ลับบลิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

นาท่ านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (105 ก.ม) หมู่บา้ น
แห่ งศิ ล ปะ (Painted Village) ที่ ส วยที่ สุ ดในประ เทศ
โปแลนด์ (Poland) หมู่ บ ้า น Zalipie เป็ นหมู่ บ ้า นโบราณ
เล็กๆที่ต้งั อยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเดินทางสู่ เมื อ งเซสซอว์ (Rzeszow) (109
ก.ม) เมื อ งที่ใหญ่ที่สุ ดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์
และเป็ นเส้นทางสาคัญในการเดิ นทัพเพื่อ ขยายอาณาจักร
ของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮัน่ และไบเซนไทน์
เป็ นต้น ปั จ จุ บ ัน เมื อ งแห่ งนี้ ถื อ ว่า เป็ นศูน ย์กลางทางด้าน
การศึกษาของประเทศโปแลนด์ นาท่านเดิ นเที่ยวชมย่า น
จตุรัสเมื อ งเก่ าที่ยงั คงสภาพบ้านเรื อนแบบสถาปั ตยกรรม
สไตล์บารอคและเรเนซองก์ ถ่ ายรู ปกับศาลาว่าการเมื อ ง
( City Hall) ส ร้ า ง ขึ้ น ใ น ช่ ว ง ศ ต ว ร ร ษ ที่ 1 6 แ บ บ
สถาปั ตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากนั้นนาท่ านเดินทาง
สู่ เมื อ งลั บ บลิ น (Lublin) (169 ก.ม.) เมื อ งที่ ก่ อ ตั้ง สมัย
ศตวรรษที่ 6 และมี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ทางตะวัน ออกของ
ประเทศโปแลนด์ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นเมื อ งที่ มี ก ารผสมผสาน
ระหว่างสถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :

EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรื อระดับใกล้เคียง

วันที่7

ลับบลิน – วอร์ ซอร์ – ห้ างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย
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คา่

นาท่ านชมย่ านเมืองเก่ า (Lublin Old Town) เพือ่ ชมความคลาสสิกและงดงามของอาคารานเรื อนในย่านจตุรัส
เมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรู ปกับ Krakow Gate ที่
สร้ า งขึ้ น ในศตวรรษที่ 13 จากนั้น น าท่ า นเข้า ชมปราสาทลับบลิ น
(Lublin Castle) ถู ก สร้ า งด้ว ยหิ น ในศตวรรษที่ 12 โดย High Duke
Casimir II เป็ นปราสาทแบบสถาปั ต ยกรรมโกธิ น และตกแต่ ง ให้
สวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้วา่ เป็ นหนึ่ งใน
ปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์ และสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศ
โปแลนด์
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ
โปแลนด์ ตั้งอยู่ริม แม่ น้ าวิสทูล า วอร์ ซอเป็ นเมื อ งหลวงของโปแลนด์มาตั้ง แต่ ปี 1596 จนกระทัง่ ในช่ ว ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซี ได้บุกยึดครองตัวเมื องส่ วนใหญ่โดนทาลาย หลังสงครามสงบลง ชาว
โปแลนด์ ไ ด้ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกัน บู ร ณะเมื อ งนี้ ขึ้ น มาอี ก ครั้ งหนึ่ งจากซากปรั ก หั ก พัง โดยยัง คงรู ป แบบ
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้ อสิ นค้า ณ ห้างสรรพสิ นค้า
ZALOTE TARASY ซึ่งเป็ น1 ในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า
รวมถึงแฟชัน่ แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั :
วันที่8

NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรื อระดับใกล้เคียง
พระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ

เช้ า

บริการอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังลาเซี ยนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่ ง
พระราชวังซึ่ งได้รับการยกย่อ งว่ามี ความงามเทียบเคียงได้กับ
พระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็ นที่ประทับของ
พระมหากษัตริ ย ์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็ นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่
5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน ปี ค.ศ.
1897 กรุ งวอร์ซอว์ เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลา
เซี ยนสกี้ (Lazienki Royal Park) ชมอนุ สาวรี ยเฟรเดอริ ค โชแปง
(Chopin's Monument ) คีตกวีผมู ้ ีชื่อเสียงระดับโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่ าย

เที่ยง
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21.25

นาท่ านเดินเล่ นย่ านเมืองเก่ าวอร์ ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่ งและ
ได้ข้ นึ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 นาท่านเดินชม
ย่านตลาดเก่ า (Old Town Market Place) ย่านที่มีความสาคัญ
ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละมี ค วามเก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ งเก่ า
วอร์ ซอว์ถู กสร้างขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปด้วย
ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ
สิ่ งก่อสร้างที่เป็ นสถาปั ตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กาแพง
เมื อ งเก่ า (city walls) ซึ่ งยังคงหลงเหลื อ อยู่จนถึ งปั จจุบนั นา
ท่ า นแวะถ่ ายรู ป กับวิห ารเซนต์จ อห์ น (St. John's Cathedral)
วิหารคาทอลิกที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุ งวอร์ซอว์ โดยวิหารถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ส นามบิ นวอร์ ซอว์ มี เ วลาให้ ท่า นได้ ทาคื น ภาษี (Tax Refund) และเลื อ กซื้ อสิ นค้ าต่ างๆ
มากมายจากร้ านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางจากวอร์ ซอว์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ ต้า เที่ยวบินที่ QR262

วันที่9

สนามบินสุ วรรณภูมิ

04.00
08.00
19.00

เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ ต้า แวะเปลี่ยนเครื่ อง โดยสามารถซื้อสิ นค้าปลอดภาษีได้ ตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR832
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

บ่ าย

17.00

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ฟ้ า อากาศ, การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ ใน
ต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ าทัวร์ ผ้ นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ
ณ ขณะนั้ นทั้งนี้การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ เมื่ อท่ านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ ว บริ ษัทฯ ถื อว่ าท่ านได้
ยอมรั บเงื่อนไขของทางบริ ษัทฯ แล้ ว
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทางช่ วง

ก.ย.-ต.ค. 62
09-17 พ.ย. 62
28 ธ.ค.-05 ม.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักท่านเดียว / ห้ อง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
จ่ ายเพิ่ม
( มีเตียงเสริม )

59,900

59,900

59,900

12,900

58,900

58,900

58,900

12,900

64,900

64,900

64,900

15,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ กรุ งเทพฯ -วอร์ซอร์ -กรุ งเทพฯ
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้าย
เมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (Local Guide)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 100 บาท / วัน / ท่าน (กรณีทที่ ่ านประทับใจในการบริการ)
ค่าทิปคนขับรถวันล่ะ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน(14 ยูโร)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ ัก (ทางบริษัทฯไม่ได้ จัดให้ แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสู ญหายจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวเข้ ามาในโรงแรมทีพ่ ัก
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ าห้ องพักสาหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่ วงหน้ าพร้ อมชาระ 35,000.- ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และค่าใช้จ่ายส่ วนที่
เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรื อ ผูร้ ่ วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหา
คณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภั ย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้อง
ใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้
คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย
ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษท
ั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวี
ซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษัท
ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญ ในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจ ารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60
วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง
หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่าน
เข้าใจ
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
พาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อ จาก
โปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลและกรุ๊ปทีต่ ้องการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ ักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3
เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรอง
กรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่ านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่ านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อ
แต่ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่ า 1 ชุด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวี
ซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่าน
จัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเทีย่ วด้ วยกัน.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

