
 

 

 

 

 

 

แกรนดโ์ปแลนด ์11 วนั 
วอซอร ์– พระราชวงัวิลานอฟ – กดงัส ์– โตรุน – รอตสวาฟ 

ปราสาทมาลบอรก์ – เชสโตโฮวา – จสันาโกรา – คราคูฟ 

ค่ายกกักนัออซวิซท ์– ซาโกปาเน่ เหมืองเกลอืวิลซิกา้ - ยอดเขากูบาวฟุกา้ 

                                                พรอ้มสะสมไมล์พรอ้มสะสมไมล ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

พฤษภำคม 30 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2566 129,900 .- 

มิถุนำยน 01 – 11 มิถนุำยน 2566 129,900 .- 

กรกฏำคม 21 – 31 กรกฎำคม 2566 129,900 .- 

สิงหำคม 04 – 14 สิงหำคม 2566 129,900 .- 

กนัยำยน 22 กนัยำยน – 02 ตุลำคม 2566 129,900 .- 

ตลุำคม 20 – 30 ตลุำคม 2566 129,900 .- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา ระยะเวลาบิน 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-โดฮา BKK-DOH QR837 01.50-05.15 6.15 ชัว่โมง 

วนัทีส่อง โดฮา-วอรซ์อว ์ DOH-WAW QR259 08.15-12.05 6.00 ชัว่โมง 

วนัทีเ่กา้ วอรซ์อว-์โดฮา WAW-DOH QR260 17.40-23.55 5.35 ชัว่โมง 

วนัทีส่บิ  โดฮา-กรุงเทพฯ DOH–BKK QR836 02.20-13.10 7.00 ชัว่โมง 

วนัแรก กรุงเทพฯ–โดฮำ  

22.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู ้โดยสำรขำออก ชั้น 4 

ทำงเขำ้ที่ 8 แถว Q เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินกำรต์ำ แอรเ์วย ์(QR)  

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกท่านก่อนขึ้ น 

เครื่อง 

 

วนัที่สอง โดฮำ–วอรซ์อว–์พระรำชวงัหลวง -จตัรุสัเมืองเก่ำ  

01.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮำ  ประเทศกำรต์ำ โดยเที่ยวบิน QR 837 (ใชเ้วลาเดินทาง 6.15 ชัว่โมง) 

05.15 น. ถึงกรุงโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

08.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงวอรซ์อว ์(Warsaw) ประเทศโปแลนด ์เท่ียวบินท่ี QR 259 
(ใชเ้วลาเดินทาง 6.00 ชัว่โมง) 

12.05 น. ถึงกรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ (Poland) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

น าท่านชมพระรำชวังหลวง Royal Castle ตั้งอยู่ทางดา้นตะวันออกของ

จตุัรัสเดิมเป็นไมแ้ต่ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นอิฐ เป็นท่ีประทับของกษัตริย์โปล 

รวมทั้งซาร์ จากรัสเซียดว้ย และต่อมาเป็นท่ีพ านักของประธานาธิบดีก่อน

ถูกนาซี ท าลายในปี ค.ศ. 1994 และได้รับการบูรณะใหญ่ในช่วง 70 

ต่อจากน้ันชมย่ำนจัตุรัสเมืองเก่ำ (Old Town Square) ซึ่งถือไดว้่าเป็น

จตุัรสัท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด์ มีอายุยอ้นไปในศตวรรษท่ี 14 แต่

อาคารส่วนใหญ่ท่ีเห็นเกิดขึ้ นจากการสรา้งอาคารของพ่อค้าท่ีร า่รวยใน

ศตวรรษท่ี 17 ท าใหด้า้นหน้าของอาคารถูกตกแต่งอย่างวิจิตร และตกแต่ง

กันตามความชอบของเจา้ของมีทั้ง โกธิค เรอเนซองค์ บาโรค และ นีโอ

คลาสสิค 
จากน้ันน าท่านผ่ำนย่ำน Nowy Swiat Street เพ่ือชม Krakowskie  

 



Przedmiescic streets ถนนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงวอรซ์อ สองขา้งถนน
ประกอบไปด้วยพระราชวังต่างๆเช่นพระราชวังลาเซียนสกี้ ตึกรัฐบาล

รา้นอาหาร ผบั บาร ์มีตน้ไมร้่มรื่นยืนตน้ใหเ้ห็นไดท้ัว่ไป 

ชมโบสถเ์ซนทแ์อนนำ St. Anna Church สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิค 
ในช่วงศตวรรษที่ 16  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Leonardo Royal Hotel Warsaw หรือเทียบเท่า 
วนัที่สำม วอรซ์อว-์เมืองมำลบอรก์  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น าท่านชมพิพิธภณัฑพ์ระราชวงั King John III (Wilanów  museum of king 

jan iii's palace at wilanów) เป็นพิพิธภณัฑใ์นกรุงวอรซ์อ ประเทศโปแลนด ์

ซึ่งถือวา่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศและเป็นท่ีเก็บมรดกทางราชวงศแ์ละ

ศิลปะของประเทศ ของสะสมประกอบดว้ยของมีค่าท่ีรวบรวมโดยเจา้ของ

พระราชวงั Wilanów กษัตริยแ์ห่งโปแลนด์  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

13.00 ใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเล่นและชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั  

15.00 จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่เมืองมำลบอรก์ (Malborg) (315 กิโลเมตร 

ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง 30 นำที)                               
 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั Centrum Malbork Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ เมืองมำลบอรก์-ปรำสำทมำลบอรก์-เมืองกดงัส ์  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม ปรำสำทมำลบอรก์ (Malborg Castle) ชมป้อมยุคกลางท่ี

ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป สรา้งในศตวรรษท่ี 13 แต่เดิม

เป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดยมี

อาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกับทิศตะวนัตก หลังปีค.ศ. 1309 นิกาย

ดังกล่าวเริ่มเสื่อมลงหลายป้อมทางดา้นตะวนัออกถูกโจมตีและแตก ท าให้

ผูน้ านิกายดังกล่าวไดต้ัดสินใจครั้งส าคญั ท่ีจะยา้ยท่ีพกัชัว่คราวจากเวนิช ไป

ยงับริเวณแควน้รสัเซียซึ่งลทัธิดังกล่าวยงัมีอิทธิพลสูงอยู่ ดังน้ันมาลบอร์กจึง

ไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงลัทธิดังกล่าว เน่ืองจากท่ีตั้งอยู่ใจกลาง

เขตอิทธิพลซึ่งถือวา่เป็นจุดที่มีความปลอดภยัสูง ตวัวิหารไดถู้กต่อเติมใหเ้ป็น

ปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพื้ นท่ีทั้งสิ้ น 20 เฮคตาร์ (12,5000ไร่) ตัว

ปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พื้ นท่ี ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาท

ล่าง ซึ่งทั้งสามปราสาทแยกกนัโดยอิสระ มีระบบป้องกนัตนเองอย่างสมบูรณ์

มีระบบน ้ าอิสระแยกขาดออกจากกัน มีท่ีเก็บอาหารแยกจากกัน สามารถ

ป้องกันตนเองไดน้านหลายปีหากถูกปิดลอ้ม แต่เน่ืองจากนิกายดังกล่าวได้

พ่ายแพอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ท่ีกรุนวาลด์ ท าใหม้ีการเซ็น

 



สญัญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบังคับใหอ้อกจากมาลบอรก์ในปี ค.ศ. 1466 

ตัวปราสาทถูกทอดท้ิงแต่บดัน้ันมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและไดร้ับ

การบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่กเ็สียหายอีกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 

และก็ไดร้ับการบูรณะใหม่อีกครั้งดังท่ีเราไดเ้ห็นกันอยู่ในปัจจุบัน และดว้ย

ความยิ่งใหญ่และส าคญัทางดา้นศิลปะในยุคกลาง ท าใหไ้ดร้บัการคดัเลือกให้

เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 หลงัจากน้ันน าท่านชมเมืองเก่า  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ  ภตัตาคาร  

 แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองกดังส ์(ระยะทำงประมำณ 66 กิโลเมตร ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

เมืองกดงัส ์(Gdansk) ถือว่าเมืองศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
แหล่งท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของสหภาพแรงงานโซลิแดริต้ีท่ีมีนายเลค วาเวนซ่า

เป็นประธาน หลายคน หลงัจากการต่อสูข้องสหภาพน้ีเองท่ีท าใหโ้ปรแลนด์

กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เจริญรุดหน้ากว่าประเทศยุโรปทั้งหลาย ท่ี

หลุดจากโซเวียตในเวลาใกลเ้คียงกนั  เมืองน้ีตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลโปแลนด์  โดย
มีการร่างตน้ฉบับแบบเมืองไวต้ั้งแต่ปีค.ศ. 1343 (ค.ศ.1886) ชาวโปลจึงได้
สรา้งเมืองขึ้ นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่างตน้ฉบับเมืองเดิม  และเป็น
ผลส าเร็จหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส าหรับศูนย์กลางของเมืองน้ัน มีอยู่ 3 
ส่วน ภายในเขตก าแพงเมือง ชมเมืองกดังส์ คุณจะไดพ้บกับถนนท่ีมีเสน่ห์

ท่ีสุดของยุโรปตอนเหนือไดท่ี้น่ี น าท่านไปชมคือ เมืองเก่ายุคกลางอนังดงาม 

อาทิ ท่ีท าการเทศบาลMain Town Hall และโบสถใ์หญ่ศิลปะแบบโกธิคท่ีมี
ชื่อว่า โบสถเ์ซนตแ์มรี่ (Church of St. Mary) ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีก่อสรา้งดว้ย
อิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1502 (พ.ศ. 2045) สามารถจุผูท่ี้มา
เยี่ยมชมไดถึ้ง 25,000 คน 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั Radisson Hotel & Suites , Gdansk หรือเทียบเท่า 

วนัที่หำ้ เมืองโตรุน – ซิต้ีทวัรเ์มืองโตรุน-เมืองรอตสวำฟ    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน (Torun) (ระยะทาง 149

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมืองการท่องเท่ียวที่

ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์หลงัจากท่ีองคก์าร ยูเนสโก ประกาศจดัอนัดบั

ใหอ้ยูใ่นรายชื่อเมืองมรดกโลกภายในตวัเมืองมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์

อนัสวยงามอยูด่าษด่ืนโด่งดัง ไม่น้อยไปกวา่เมืองคราคูฟ โปซนาน หรือโว

สลาฟ โตรุน (Torun) จึงปรากฏอยูใ่นแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัใน
ทวีปยุโรป สิ่งท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดเม่ือท่านมาเยือนเมืองโตรุน (Torun) คือ
ทิวทศัน์สวยงาม อนัเป็นผลมาจากการอนุรกัษ์ ดูแลรกัษาเป็นอยา่งดีของ

สถาปัตยกรรมและอาคารเก่าแก่ท่ีสวยงาม ซึ่งความส าเร็จน้ีส่วนหน่ึงมาจาก

 



การควบคุมดูแลภายใตค้ณะศิลปกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยั Copernicus … 

 ชมเมืองโตรุน (Torun) สรา้งโดยอศัวินเยอรมนั คริสเตียนนิกายทอยโทนิค 

(Teutonic Order) เฮอมานน์ ฟอน บาลค์โดยสรา้งเป็นป้อมในกลางศตวรรษ
ท่ี 13 (ปี ค.ศ. 1231) เพื่อเป็นศูนย์กลางการพิชิตดินแดนยุโรปเหนือ/
ตะวันออก และเปล่ียน ใหค้นในพื้ นท่ีรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทอ้งถ่ิน 

ดว้ยท่ีมัน่อนัแข็งแรงเป็นท่ีดึงดูดใหค้นโปลและเยอรมนัแห่กันมาอยู่ในป้อม

แห่งน้ี และต่อมาในปี ค.ศ. 1280 ก็ไดพ้ฒันากลายไปเป็นพนัธมิตรการคา้

ของกลุ่ม ฮัมเซียติค (กลุ่มพ่อคา้เดินเรือเยอรมนัและสแกนดิเนเวีย) ในอีก

ศตวรรษต่อมาก็ปรากฎว่าเมืองน้ีร า่รวยจากการคา้ สงัเกตไดจ้ากบา้นเรือน

ถูกสรา้งขึ้ นมามากในศตวรรษท่ี 1-15 รวมทั้งบา้นของนักดาราศาสตร์ท่ีมี

ชื่อเสียง นิโคลลาส โคเปอร์นิคุส เป็นตึกสูง 5 ชั้น ประดับหน้าบ้านด้วย

ลวดลายงดงาม ชมย่ำน Torun Old Market  Square ซึ่งประกอบไปดว้ย
อาคารบา้นเรือนท่ีก่อสรา้งอย่างสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จน

ไดร้บัการขึ้ นบญัชีจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมเมื่อ

ปี ค.ศ. 1997 ชมศำลำว่ำกำร Town Hall อาคารส าคญัท่ีก่อสรา้งดว้ยศิลา 
แดง ซึ่งเป็นจุดเด่นของยา่นชุมชนเก่า    

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตสวำฟ (WROCLAW) ถือว่าเป็นท่ีนัดพบส าคัญ

ในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเป่ียมล้นด้วยวัฒนธรรมของ

ประวติัศาสตรใ์นเมืองน้ี เป็นดังสะพานเชื่อม ท่ีเชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่น 

แต่ละวัฒนธรรมเขา้ด้วยกัน เป็นแบบเมืองท่ีทันสมัยของเมืองใหญ่ ท่ีมี

พื้ นฐานทางประวติัศาสตร ์ชีวิตที่เต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา และมาก

ไปกวา่น้ัน เมืองรอตสวาฟใกลเ้ขตชายแดนของสองประเทศ  

 
 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Scandic Wroclaw Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่หก เมืองรอตสวำฟ--เมืองเมืองเชสโตโฮว่ำ--เมืองเมืองครำคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านผ่ำนชมมหำวิทยำลยัรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) 
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีชื่อเสียงประจ าเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิตบุคคลากร

ชั้นน าของโลกผูซ้ึ่งชนะรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในชว่ง 100 ปีท่ีผ่าน
มา (รางวลัโนเบลเป็นรางวลัประจ าปีระดบันานาชาติ ซึ่งจดัโดย

คณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาผลงานวิจยัหรือสิ่งประดิษฐท่ี์โดดเดน่ 

หรือสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัมนุษยชาติ ทั้งในดา้นวิทยาศาสตร์และ

วฒันธรรม)  โดยปัจจุบนัรองรบันักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยักวา่ 40,000 
คน ในอดีตยุคศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็น
สถานพยาบาล, โกดัง, และท่ีคุมขงัเชลยสงครามสมยัยุคสงครามกบัรสัเซีย 
นอกจากน้ีหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัยงัเคยถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ

กลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองดว้ย จากน้ันน าท่านชมความงามของ

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C


เมืองรอตสวาฟเมืองท่ีเรียกไดว้า่ Colorful city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลาก
สีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้า่มีชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด ์

และไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนัมำกที่สุดในโลก (8 

Colorful cities in the world) น าท่านถ่ายรูป  กบัอาคารหลากสีสนัใน

จตุัรสัเมืองเก่า, ศาลาว่าการ (City Hall) และโบสถป์ระจ าเมือง 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

จากน้ันน าท่านสู่เมืองเชสโตโฮว่ำ (Czestochowa) เพื่อเยี่ยมชม วิหำรจสั
นำโกรำ (Jasna Gora) ซึ่งเป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสี
ด า Black Madonna ซึ่ งคนทั้ งโลกท่ี นับถือคริสต์รู ้จักเป็นอย่างดีด้วย
ปาฏิหารยิท่ี์เล่าต่อกนัมา ตวัโบสถส์รา้งในศตวรรษท่ี 14 ในปี ค.ศ. 1382  
โดยการบริจาคท่ีดินของท่านดุก แห่งโอปอล พรอ้มทั้งไดม้อบรูปท่ีรูจ้กักนั 
โดยทัว่ไปวา่ Black Madonna  ซึ่งในขณะท่ีมอบให ้ภาพน้ีก็มีอายุหลายรอ้ย 
ปีแลว้ จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ก็พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทน์ตัว

วิหารไดร้ับการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจสันาโกรา 

ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานท่ีส าคัญทางศาสนาท่ี สุดของชาวโปลแต่ยังเป็น

สัญลักษณ์ของการต่อสู ้เพื่อเอกราชอีกด้วย ซึ่ งคุณพ่อออกัสตินน าผู ้คน

ต่อตา้นการยึดครองของชาวสวีเดน ส าเร็จในปี ค.ศ. 1665 ดังน้ันจึงไม่น่า

แปลกใจท่ีจะไดเ้ห็นนักแสวงบุญหลายลา้นคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งน้ี 

 

 
น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองครำคูฟ (Krakow) (ระยะทำงประมำณ 102 
กิโลเมตร ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Golden Tulip Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัที่เจ็ด เมืองครำคูฟ--เหมืองเกลือวิลิซกำ้-มหำวิหำรวำเวล-เมืองครำคฟู  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดินทาง เขำ้ชมเหมืองเกลือวิลิซกำ้ (Wieliczka Saltmine) เหมือง

เกลือท่ีเก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของโปแลนด์เป็นเหมืองใตดิ้นท่ีมหศัจรรย์

ท่ี สุดแห่งหน่ึงของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเมื่อปี 1994 น าท่านลงลิฟทส์ู่ใตดิ้นของเหมือง โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะ

ลึกถึง 327 เมตร ซึ่งท่ีมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซึ่งประกอบไปดว้ย แกลอรี่และหอ้งซึ่ง

สรา้งและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ ซึ่ง

ท่านไม่เคยไดเ้ห็นท่ีใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโก

ไดข้ึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่ าน ข้ึ น เขำวำเวล  (The Wawel)  ชมมหำวิหำรวำเวล  Wawel 

Cathedral   สรา้งระหว่างปี ค.ศ.1320-1364  บนพื้ นท่ีของโบสถ์โรมันใน
ศตวรรษท่ี 11 มหาวิหารดงักล่าวใชเ้ป็นสถานท่ีราชาภิเษก  และสุสานของ 
กษัตริยโ์ปลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลดว้ย  

 



น าท่านเขา้ชม พระรำชวังหลวง “ Wawel Royal Castle ซึ่งสรา้งขึ้ นใหม่

ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริยซ์ิกมุนท่ี 1 หลังจากพระราชวงัเดิมในแบบ
กอธิคถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499  และถูกไฟไหมอ้ีกครั้งในศตวรรษท่ี 16 
ดา้นทิศเหนือ จึงมีการสรา้งใหม่ในแบบบาโรค เดินชมภายในพระราชวงัซึ่ง

มีงานใหช้มหลายอย่าง  อาทิ ผา้ปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่  ภาพสีน ้าจาก

ศิลปินเอกของยุโรป  รวมถึง Botticelli ท่ีเราชื่นชอบผลงาน รวมทั้งงาน

ประเภทอาวุธโบราณ และทรพัยส์มบติัของราชวงศ ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Golden Tulip Hote หรอืเทียบเท่า 
วนัที่แปด เมืองครำคูฟ-ซำโกปำเน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 

ออกเดินทางสู่ เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) จัดเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 

ถึง 1,000 เมตรจากระดับน ้ าทะเลอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการแข่งขัน

กีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

มากมายของชาวโปแลนด์อีกดว้ย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่

ในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและชมความงามของเมืองน้ี

นับลา้นๆ 
จากน้ันน าท่านชมธรรมชาติทิวทศัน์ท่ีสวยงามแวดลอ้มไปดว้ยป่าไมทุ้่งหญา้  
หุบเขาและปราสาทโบราณโดยการ ล่องแพไมท้ี่แม่น ้ำดูนำเจค Dunajec 

Rafting แม่น ้ าแห่งน้ีถือเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีรายชื่อติดอยู่ในมรดกโลก
ของสถาบนัยูเนสโกอีกดว้ย 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินเท่ียวชมเมืองซำโกปำเน่ ซาโกปาเน่ตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศ 

โปแลนด ์ห่างไม่กี่ไมลจ์ากชายแดนประเทศสโลวกั และเป็นเมอืงตาก 
อากาศในภูเขาตาตราท่ีคบัคัง่ไปดว้ยนักสกีในช่วงฤดูหนาวและนักเดินป่า 
และนักปีนเขาตลอดทั้งปี ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 คาบเกี่ยวช่วงตน้ 
ศตวรรษท่ี 19 ซาโกปาเนไดก้ลายเป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีไดร้บัความ 
นิยมมากที่สุดในประเทศโปแลนด ์ปัจจุบนัยงัคงมีอิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่ 
หลงเหลืออยูด่ว้ยบา้นไมท่ี้สวยงาม  
อิสระเดินเทีย่วชมเมืองและเลือกซ้ือสินคำ้พ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดิน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Crocus Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่เกำ้ ซำโกปำเน่  ––  ค่ำยออสวิซึม - ครำคูฟ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านข้ึนรถไฟไปยงั ยอดเขำกูบำวุฟกำ้ (Gubalowka) หรือ Mount  

Giewont  บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนน้ีเอง ท่านจะไดช้มทศันียภาพ 
ของ เมอืงซาโกปาเน่ (Zakopane) ท่ีถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยเทือกเขาทาทร่าแบบ 

 



พาโนราม่างดงามเหนือค าบรรยาย   
น าท่านเดินทางสู่เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (128 กิโลเมตร ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง)  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑค่์ายกกักนัออสวิทซ ์(Auschwitz Concentration  

Camp)  ซึ่งปัจจุบนัดูแลโดยรฐับาลของโปแลนด ์เริ่มจากเยอรมนัเขา้ยึด 
โปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการจะหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ  
จนมาพบสถานท่ีท่ีรฐับาลโปแลนด์ตอ้งการก่อสรา้งเป็นสถานท่ีคุมขงั 
นักโทษการเมืองจึงไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซีและเริ่มตน้ใช ้
ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่าย

กกักนั รวมทั้งของจริงท่ีมีการเก็บรกัษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และ

ท่านจะไดเ้ห็นของใชต้่างๆของเชลยชาวยิวที่ถูกหลอกใหม้าอยู่ท่ีน่ี อาทิ 

กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมท่ีว่ากนัวา่มีน ้าหนักรวม

กวา่ 7 ตนั และชมหอ้งอาบน ้า หอ้งท่ีพวกนาซีใชส้ าหรบัก าจดัเชลยโดยใช้

แกส๊พิษสงัหารหมู่ พรอ้มชมภาพยนตรส์ั้นๆ ที่ถ่ายท าโดยทหารรสัเซีย เมื่อ

ครัง่เขา้ยึดค่ายน้ีคืนจากเยอรมนั วา่กนัวา่ ณ สถานท่ีน้ีมีคนตายกวา่ 1 ลา้น 

5 แสนคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว .....ไดเ้วลาเดินทางกลบัคราคูฟ 

 

 น าท่าน ชมเมืองครำคูฟ ชมป้อมปรำกำร Barbacan อายุกวา่ 600 ปี ปก 
ปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู ่แนวก าแพงเมืองเดิมเป็นท่ีชื่นชอบของศิลปินท่ี 
จะมาแสดงผลงานและชม ประตเูขำ้เมือง Florain Gate ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต ่
ศตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมัยโรมันจากน้ันน าท่านสู่จัตุรัสใจกลางเมือง
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองน้ี ชมโบสถเ์ซ็นตแ์มรี่   
(Mariacki Church)  ท่ีมีชื่อเสียงของแท่นบูชาท าดว้ยดว้ยไมแ้กะสลกัมา 
ตั้งแต่สมยัศตวรรษที่ 14 ชมอำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดีต (Cloth Hall) และถือ 
วา่เป็นจุดหลกัทางการคา้ในสมยัน้ัน กระทัง่จวบจนสมยัน้ีอาคารน้ีก็ยงัใช ้
เป็นสถานท่ีรบัรองเชื้ อพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมืองสามารถชอ้ปป้ิง 
ซื้ อของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี   
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาประหยดัฝากคนท่ีบา้น ณ หา้งสรรพสินคา้และ 
สมัผสัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั Golden Tulip หรือเทียบเท่า 

วนัที่สิบ ครำคูฟ-กรุงวอรซ์อร ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้   
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงวอรซ์อร ์(Warsaw) (290 กิโลเมตร ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)                               
 

17.40 น.     ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงโดฮำ  โดยสำยกำรบินกำรต์ำ้ แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่  QR 260 (ใชเ้วลาในการ

เดินทาง 5.35 ชัว่โมง) 
23.55 น.     ถึงสนามบินกรุงโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  



วนัที่สิบเอ็ด กรุงโดฮำ - กรุงเทพฯ                                                                                      
02.20 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี  QR 836 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 7.00 ชัว่โมง) 

13.10 น.    

  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

หมำยเหต ุ: กำรยื่นวีซ่ำจะตอ้งแสดงตน ณ สถำนทูตโปแลนด ์ทุกท่ำน  

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัราค่าบริการ ส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่านขึ้ นไป  
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ    
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ (พรีเรยีตเมษายน) 
➢ เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
➢ มีตัว๋เครื่องบินแลว้   ลดท่านละ 
*.*.*. ทำงบริษัทฯไม่มีบริกำรส ำหรบัลกูคำ้ที่ตอ้งกำรนอนหอ้ง Triple (หอ้งส ำหรบั

ผูใ้หญ่ 3 ท่ำน)  .*.*. 

 

           129,900.- 
135,000.- 

126,900.-          
25,000.-          
32,000.- 

          
  

รำคำอำจมีกำรปรบัขึ้ น-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัท่ีปรบัขึ้ นลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงทีส่ำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และท่ีมีเอกสำรยืนยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 พ.ย. 2566) 

การจองทวัร ์ 

➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 50,000 บำท 
ตอ่ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด 
ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม :  
✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-วอรซ์อว ์ //  วอรซ์อว-์โดฮา-กรุงเทพฯ  

โดยสายการบินการต์า แอรเ์วย ์(QR)  
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ ส ำหรบัหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (มีวีซ่ำแลว้หกัท่ำนละ 2,600 บำท) 
✓ ค่ำโรงแรมที่พกัระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2 ท่ำนเท่ำนั้น) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 



 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ ท่านละ 40 ยูโร ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 30 ยูโร ตลอดการเดินทาง หรือ ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วนั            คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เครื่องบินท่ีออก  

                                                             ล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั 
                                                             แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบัทางสาย 
                                                             การบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ าท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการ 
                                                             ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 01-29 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
- หนังสือเดินทาง (พลาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส ำหรบัท่ำนที่มีพำสปอรต์เล่มเก่ำ ขอควำมกรุณำ 

แนบมำดว้ย เพ่ืออำ้งอิงกับทำงสถำนทูต  และส ำเนำของหนำ้ที่มีเชงเกน้วีซ่ำหรือตรำประทับเขำ้ออกประเทศ

ตำ่งๆ) 

- รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พ้ืนหลังฉำกสีขำวเท่ำนั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชัด หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา 

หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm  

x 45 mm หรือ 1.5 X 2 น้ิว  2  รูป  (ทำงสถำนทูตไม่พิจำรณำรูปที่ถ่ำยเอง) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ  

- ส าเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต า่กว่า 20 ปี (แปลเป็นภำษำองักฤษพรอ้มตรำ

ประทบัรบัรองจำกบริษัทฯ ที่จดทะเบยีนกำรแปลอยำ่งถูกตอ้ง) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภำษำองักฤษ สำมำรถแปลเองได)้ 

- ส า เนาใบหย ่าห ร ือส า เนาใบมรณ ะบ ัตร (กรณ ีคู ่สมรสเส ียช ีว ิต ) (แปลเป็น

ภำษำองักฤษ สำมำรถแปลเองได)้ 

- ส าเนาใบเปล่ียนชื่อและเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) (แปลเป็นภำษำองักฤษ สำมำรถแปลเองได)้ 

- หลักฐำนกำรเงิน   

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัรพรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น
เจา้ของบญัชีจากธนาคาร 



ในทุกหน้าท่ีมีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ที่ไม่มีการระบุชื่อบญัชีหรือ เลขท่ีบญัชี ไม่สามารถใชย้ื่นได ้(ตอ้ง

แปลเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำเยอรมนั) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนลา่สุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรบัรองการเป็น 

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (ส าเนา) 

- รายการเดินบญัชีออมทรพัยค์รอบคลุมระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด ของผูส้มคัร พรอ้มทั้งหนังสือรับรองการเป็น

เจา้ของบญัชีจากธนาคาร (ฉบบัแปล)  (ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษหรือภำษำฝรัง่เศส) 

กรณีเงินฝำกออมทรพัย/์ เผื่อเรียก / สะสมทรพัย ์ท่ำน ตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั และ ถ่ำยส ำเนำยอ้นหลงั 6 

เดือน โดยกำรปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งปรบัสมุดก่อนวนัที่จะยื่นวีซ่ำ 30 วนั เช่น หำกท่ำนไดค้ิวย่ืนวีซ่ำวนัที ่1 

มีนำคม 2556 กำรปรบัสมุดบญัชีตอ้งปรบัยอดบญัชี หลงัวนัที่ 1 กุมภำพนัธ ์2556 เท่ำนั้น 

(สถานฑูตไม่รบัพจิารณาบญัชีฝากประจ า และ กระแสรายวนัในทุกกรณี) 
 

หลักฐำนกำรท ำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็นหลักฐำนปัจจุบันเท่ำนั้น) 

กรณีเป็นพนักงำน  

• จดหมายรับรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาที่อนุมตัิ ใหล้า

หยุด  

พรอ้มประทบัตรำของบริษัท 

กรณีเป็นขำ้รำชกำร / รฐัวิสำหกิจ (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบนัเท่ำนั้น) 

• จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตรำองคก์ร 

เกษียณอำยุรำชกำร ส าเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร  

• ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม 

ทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) (แปลเป็นภำษำองักฤษพรอ้มตรำประทบั

รบัรองจำกบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกำรแปลอยำ่งถูกตอ้ง) 

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปัจจุบนัเท่ำนั้น) 

• จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรอง

ส าเนา พรอ้มประทับตรำสถำบัน 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี  

• จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรอื
หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี
จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตรกบั

ผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชำชน ของบิดำและ

มำรดำ) 

กรณีเป็นแม่บำ้น  

• ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็

ได ้ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 

พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นำมสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสำมี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ 

หรือ ภำษำเยอรมนั 



 
*** ทางสถานทูตไม่ใหดึ้งเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลูกคา้จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงท่ียื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกคา้
จะตอ้งไปแสดงตวัยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ันและตอ้งแนบตัว๋ท่ีจะเดินทางก่อนหน้า เพื่อแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ*** 

****************************** 
• หมำยเหต ุ: เอกสำรประกอบกำรยื่นที่เป็นภำษำไทย จะตอ้งแนบเอกสำรที่เป็นกำรแปลเป็นภำองักฤษจำก

ศูนยก์ำรแปลพรอ้มตรำประทบัรบัรองจำกบริษัทฯ ที่จดทะเบียนกำรแปลอยำ่งถูกตอ้ง) หำกลูกคำ้ไม่

สะดวกท ำกำรแปลเองทำงบริษัทฯ จะท ำกำรส่งแปลให ้ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำยเกิดข้ึนฉบับละ 300 บำท.- 

หมายเหตุ : 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยว

อื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเครื่อง และ

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่

เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยันจากพนักงาน แลว้ทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

 ( TRIPLE ROOM ) ขึ้ นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ

ใหบ้ริการในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี

เดียวกันในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ 

(Business) ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ัน

ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ในระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และ

ผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 


