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Code: IG09-POL-Grand-11QR-Mar-Oct-129-135-A230117 

 

แกรนดโ์ปแลนด ์11 วนั 

วอซอร ์– พระราชวงัวลิานอฟ – กดงัส ์– โตรนุ – รอตสวาฟ 

ปราสาทมาลบอรก์ – เชสโตโฮวา – จสันาโกรา – คราคฟู 

คา่ยกกักนัออซวซิท ์– ซาโกปาเน ่เหมอืงเกลอืวลิซิกา้ - ยอดเขากบูาวฟุกา้ 

                                                                พรอ้มสะสมไมล์พรอ้มสะสมไมล ์  
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ก าหนดการเดนิทาง 

มนีาคม 20 – 30 มนีาคม 2566 129,900 .- 

เมษายน 06 – 16 เมษายน 2566 135,000 .- 

 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2566 129,900 .- 

มถินุายน 01 – 11 มถินุายน 2566 129,900 .- 

กรกฏาคม 21 – 31 กรกฎาคม 2566 129,900 .- 

สงิหาคม 04 – 14 สงิหาคม 2566 129,900 .- 

กนัยายน 22 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2566 129,900 .- 

ตลุาคม 20 – 30 ตลุาคม 2566 129,900 .- 

ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วันที่

สอง 

กรงุเทพฯ-โดฮา 
BKK-DOH QR837 01.50-05.15 

6.15 ชัว่โมง 

วันที่

สอง 

โดฮา-วอรซ์อว ์
DOH-WAW QR259 08.15-12.05 

6.00 ชัว่โมง 

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

วันทีส่บิ  โดฮา-กรงุเทพฯ DOH–BKK QR836 02.20-13.10 7.00 ชัว่โมง 

วนัแรก กรงุเทพฯ–โดฮา  

22.00 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 

ทางเขา้ที ่8 แถว Q เคานเ์ตอรส์ายการบนิการต์า แอรเ์วย ์(QR)  

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทา่นกอ่นขึน้ 

เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง โดฮา–วอรซ์อว–์พระราชวงัหลวง -จตัรุสัเมอืงเกา่  

01.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุโดฮา  ประเทศการต์า โดยเทีย่วบนิ QR 837 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6.15 ชัว่โมง) 

05.15 น. ถงึกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุวอรซ์อว ์(Warsaw) ประเทศโปแลนด ์เทีย่วบนิที ่QR 259 

(ใชเ้วลาเดนิทาง 6.00 ชัว่โมง) 

12.05 น. ถงึกรงุวอรซ์อว ์(Warsaw) เมอืงหลวงของประเทศโปแลนด ์(Poland) 

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

น าท่านชมพระราชวงัหลวง Royal Castle ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของ

จัตุรัสเดมิเป็นไมแ้ต่ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นอฐิ เป็นที่ประทับของกษัตรยิโ์ปล 

รวมทัง้ซาร ์จากรัสเซยีดว้ย และตอ่มาเป็นทีพ่ านักของประธานาธบิดกีอ่นถูก

นาซ ีท าลายในปี ค.ศ. 1994 และไดรั้บการบรูณะใหญใ่นชว่ง 70  
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ตอ่จากนัน้ชมยา่นจตัรุสัเมอืงเกา่ (Old Town Square) ซึง่ถอืไดว้่าเป็น

จัตุรัสทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโปแลนด ์มอีายุยอ้นไปในศตวรรษที ่14 แต่

อาคารส่วนใหญ่ที่เห็นเกดิขึน้จากการสรา้งอาคารของพ่อคา้ที่ร ่ารวยใน

ศตวรรษที ่17 ท าใหด้า้นหนา้ของอาคารถูกตกแต่งอยา่งวจิติร และตกแต่ง

กันตามความชอบของเจา้ของมทีัง้ โกธคิ เรอเนซองค์ บาโรค และ นีโอ

คลาสสคิ 

จากนัน้น าทา่นผา่นยา่น Nowy Swiat Street เพือ่ชม Krakowskie  

Przedmiescic streets ถนนทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรุงวอรซ์อ สองขา้ง

ถนนประกอบไปดว้ยพระราชวังต่างๆเช่นพระราชวังลาเซยีนสกีต้กึรัฐบาล

รา้นอาหาร ผับ บาร ์มตีน้ไมร้ม่รืน่ยนืตน้ใหเ้ห็นไดท้ั่วไป 

ชมโบสถเ์ซนทแ์อนนา St. Anna Church สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธคิ 

ในชว่งศตวรรษที ่16  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Leonardo Royal Hotel Warsaw หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม วอรซ์อว-์เมอืงมาลบอรก์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น าทา่นชมพพิธิภณัฑพ์ระราชวัง King John III (Wilanów  museum of 

king jan iii's palace at wilanów) เป็นพพิธิภณัฑใ์นกรงุวอรซ์อ 

ประเทศโปแลนด ์ซึง่ถอืวา่เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศและเป็นทีเ่กบ็

มรดกทางราชวงศแ์ละศลิปะของประเทศ ของสะสมประกอบดว้ยของมคีา่ที่

รวบรวมโดยเจา้ของพระราชวัง Wilanów กษัตรยิแ์หง่โปแลนด ์  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

13.00 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ดนิเลน่และชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศัย  

15.00 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาลบอรก์ (Malborg) (315 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท)ี                               

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Centrum Malbork Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมาลบอรก์-ปราสาทมาลบอรก์-เมอืงกดงัส ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชม ปราสาทมาลบอรก์ (Malborg Castle) ชมป้อมยคุกลางที่

ย ิง่ใหญ่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป สรา้งในศตวรรษที ่13 แต่เดมิ

เป็นวหิารของนักรบศาสนาครสิต ์นกิายทอยโทนคิ (Teutonic Order) โดย

มอีาคารเพยีง 2 ปีก คอืปีกทศิเหนือกับทศิตะวันตก หลังปีค.ศ. 1309 นกิาย

ดังกล่าวเริม่เสือ่มลงหลายป้อมทางดา้นตะวันออกถูกโจมตีและแตก ท าให ้

 



Page 4 of 14 

 

 

 

ผูน้ านกิายดังกลา่วไดต้ัดสนิใจครัง้ส าคัญ ทีจ่ะยา้ยทีพั่กชัว่คราวจากเวนชิ ไป

ยงับรเิวณแควน้รัสเซยีซึง่ลัทธดิังกล่าวยังมอีทิธพิลสงูอยู ่ดังนัน้มาลบอรก์จงึ

ไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นเมอืงหลวงลัทธดิังกล่าว เนื่องจากทีต่ัง้อยู่ใจกลาง

เขตอทิธพิลซึง่ถอืวา่เป็นจดุทีม่คีวามปลอดภยัสงู ตัววหิารไดถ้กูตอ่เตมิใหเ้ป็น

ปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพื้นที่ทัง้ส ิน้ 20 เฮคตาร์ (12,5000ไร่) ตัว

ปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พืน้ที ่ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาท

ลา่ง ซึง่ทัง้สามปราสาทแยกกนัโดยอสิระ มรีะบบป้องกันตนเองอยา่งสมบรูณ์

มีระบบน ้าอสิระแยกขาดออกจากกัน มีที่เก็บอาหารแยกจากกัน สามารถ

ป้องกันตนเองไดน้านหลายปีหากถูกปิดลอ้ม แต่เนื่องจากนกิายดังกล่าวได ้

พา่ยแพอ้ยา่งตอ่เนือ่งโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ทีก่รนุวาลด ์ท าใหม้กีารเซน็

สญัญาสงบศกึเวลาตอ่มาและถกูบงัคับใหอ้อกจากมาลบอรก์ในปี ค.ศ. 1466 

ตัวปราสาทถูกทอดทิง้แต่บัดนัน้มา และก็เสยีหายไปตามกาลเวลาและไดรั้บ

การบรูณะในศตวรรษที ่19 และ 20 แตก่็เสยีหายอกีจากสงครามโลกครัง้ที ่2 

และก็ไดรั้บการบูรณะใหม่อกีครัง้ดังทีเ่ราไดเ้ห็นกันอยู่ในปัจจุบัน และดว้ย

ความยิง่ใหญ่และส าคัญทางดา้นศลิปะในยุคกลาง ท าใหไ้ดรั้บการคัดเลอืก

ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 หลังจากนัน้น าทา่นชมเมอืงเกา่  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันระหวา่งทาง ณ  ภตัตาคาร  

 แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกดงัส ์(ระยะทางประมาณ 66 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

เมอืงกดงัส ์(Gdansk) ถือว่าเมอืงศูนยก์ลางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

และแหลง่ทอ่งเทีย่ว เป็นทีต่ัง้ของสหภาพแรงงานโซลแิดรติีท้ีม่นีายเลค วา

เวนซา่เป็นประธาน หลายคน หลังจากการตอ่สูข้องสหภาพนีเ้องทีท่ าใหโ้ปร

แลนด์กลายเป็นประเทศประชาธปิไตยที่เจรญิรุดหนา้กว่าประเทศยุโรป

ทัง้หลาย ทีห่ลุดจากโซเวยีตในเวลาใกลเ้คยีงกัน  เมอืงนี้ตั ้งอยู่รมิฝ่ังทะเล

โปแลนด ์ โดยมกีารรา่งตน้ฉบบัแบบเมอืงไวต้ัง้แตปี่ค.ศ. 1343 (ค.ศ.1886) 

ชาวโปลจงึไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหมต่ามแบบสถาปัตยกรรมในร่างตน้ฉบับเมอืง

เดมิ และเป็นผลส าเร็จหลังสงครามโลกครัง้ที ่2 ส าหรับศูนยก์ลางของเมอืง

นัน้ มอียู ่3 สว่น ภายในเขตก าแพงเมอืง ชมเมอืงกดังส ์คณุจะไดพ้บกบัถนน

ทีม่เีสน่หท์ีส่ดุของยโุรปตอนเหนอืไดท้ีน่ี ่ 

น าท่านไปชม เมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม อาท ิที่ท าการเทศบาลMain 

Town Hall และโบสถใ์หญ่ศลิปะแบบโกธคิทีม่ชี ือ่ว่า โบสถเ์ซนตแ์มรี ่

(Church of St. Mary) ซึง่เป็นโบสถท์ีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1502 (พ.ศ. 2045) สามารถจุผูท้ี่มาเยีย่มชมไดถ้งึ 
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25,000 คน 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Radisson Hotel & Suites , Gdansk หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เมอืงโตรนุ – ซติีท้วัรเ์มอืงโตรนุ-เมอืงรอตสวาฟ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโตรนุ (Torun) (ระยะทาง 149

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงการทอ่งเทีย่วที่

ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ในโปแลนด ์หลังจากทีอ่งคก์าร ยเูนสโก ประกาศจัดอนัดบั

ใหอ้ยูใ่นรายชือ่เมอืงมรดกโลกภายในตวัเมอืงมอีนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตร์

อนัสวยงามอยูด่าษดืน่โดง่ดงั ไมน่อ้ยไปกวา่เมอืงคราคฟู โปซนาน หรอืโว

สลาฟ โตรนุ (Torun) จงึปรากฏอยูใ่นแผนทีข่องเมอืงทอ่งเทีย่วตดิอนัดับใน

ทวปียโุรป สิง่ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุเมือ่ทา่นมาเยอืนเมอืงโตรนุ (Torun) คอื

ทวิทศันส์วยงาม อนัเป็นผลมาจากการอนุรักษ์ ดแูลรักษาเป็นอยา่งดขีอง

สถาปัตยกรรมและอาคารเกา่แกท่ีส่วยงาม ซึง่ความส าเร็จนีส้ว่นหนึง่มาจาก

การควบคมุดแูลภายใตค้ณะศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัย Copernicus … 

 

 ชมเมอืงโตรุน (Torun) สรา้งโดยอัศวนิเยอรมัน ครสิเตยีนนกิายทอยโท

นคิ (Teutonic Order) เฮอมานน์ ฟอน บาลค์โดยสรา้งเป็นป้อมในกลาง

ศตวรรษที ่13 (ปี ค.ศ. 1231) เพือ่เป็นศูนยก์ลางการพชิติดนิแดนยุโรป

เหนือ/ตะวันออก และเปลี่ยน ใหค้นในพื้นที่รับศาสนาครสิต์เป็นศาสนา

ทอ้งถิน่ ดว้ยทีม่ัน่อนัแข็งแรงเป็นทีด่งึดดูใหค้นโปลและเยอรมันแห่กันมาอยู่

ในป้อมแห่งนี้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1280 ก็ไดพ้ัฒนากลายไปเป็นพันธมติร

การคา้ของกลุ่ม ฮัมเซยีตคิ (กลุ่มพ่อคา้เดนิเรอืเยอรมันและสแกนดเินเวยี) 

ในอีกศตวรรษต่อมาก็ปรากฎว่าเมืองนี้ร ่ารวยจากการคา้ สังเกตไดจ้าก

บา้นเรือนถูกสรา้งขึน้มามากในศตวรรษที่ 1-15 รวมทัง้บา้นของนักดารา

ศาสตร์ทีม่ชี ือ่เสยีง นิโคลลาส โคเปอร์นคิุส เป็นตกึสูง 5 ชัน้ ประดับหนา้

บา้นดว้ยลวดลายงดงาม  

ชมยา่น Torun Old Market  Square ซึง่ประกอบไปดว้ยอาคาร

บา้นเรอืนทีก่อ่สรา้งอยา่งสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ จนไดรั้บการ

ขึน้บัญชจีากองค์การยูเนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวัฒนธรรมเมือ่ปี ค.ศ. 

1997  

ชมศาลาวา่การ Town Hall อาคารส าคัญทีก่อ่สรา้งดว้ยศลิา แดง ซึง่เป็น

จดุเดน่ของยา่นชมุชนเกา่    

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
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บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงรอตสวาฟ (WROCLAW) ถือว่าเป็นที่นัดพบ

ส าคัญในทวปียโุรป มคีวามหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวัฒนธรรมของ

ประวัตศิาสตรใ์นเมอืงนี้ เป็นดังสะพานเชือ่ม ทีเ่ชือ่มระหว่างคนในแต่ละรุ่น 

แต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นแบบเมืองที่ทันสมัยของเมืองใหญ่ ที่มี

พืน้ฐานทางประวัตศิาสตร ์ชวีติทีเ่ต็มดว้ยวัฒนธรรมและการศกึษา และมาก

ไปกวา่นัน้ เมอืงรอตสวาฟใกลเ้ขตชายแดนของสองประเทศ  

 

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก Scandic Wroclaw Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เมอืงรอตสวาฟ--เมอืงเมอืงเชสโตโฮวา่--เมอืงเมอืงคราคฟู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นผา่นชมมหาวทิยาลยัรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF 

WROCLAW) มหาวทิยาลยัเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงประจ าเมอืงรอตสวาฟซึง่เคย

ผลติบคุคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ ึง่ชนะรางวลัโนเบลถงึ 10 คนดว้ยกนัในชว่ง 

100 ปีทีผ่า่นมา (รางวัลโนเบลเป็นรางวลัประจ าปีระดบันานาชาต ิซึง่จัดโดย

คณะกรรมการสแกนดเินเวยี พจิารณาผลงานวจิัยหรอืสิง่ประดษิฐท์ีโ่ดดเดน่ 

หรอืสรา้งคณุประโยชนใ์หก้บัมนุษยชาต ิทัง้ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

วัฒนธรรม)  โดยปัจจบุนัรองรับนักศกึษาระดับมหาวทิยาลัยกวา่ 40,000 คน 

ในอดตียคุศตวรรษที ่18 มหาวทิยาลัยแหง่นีเ้คยถกูใชเ้ป็นสถานพยาบาล, 

โกดัง, และทีค่มุขงัเชลยสงครามสมยัยคุสงครามกบัรัสเซยี นอกจากนี้

หอ้งสมดุของมหาวทิยาลัยยงัเคยถกูใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของกลุม่นาซี

ในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่องดว้ย  

จากนัน้น าทา่นชมความงามของเมอืงรอตสวาฟเมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ Colorful 

city เป็นเมอืงทีม่อีาคารหลากสสีนั โดดเดน่สวยงาม เป็นเมอืงเรยีกไดว้า่มี

ชวีติชวีาแหง่หนึง่ของโปแลนด ์และไดรั้บการจัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมอืง

ทีม่สีสีนัมากทีส่ดุในโลก (8 Colorful cities in the world) น าทา่นถา่ยรปู  

กบัอาคารหลากสสีนัในจัตรัุสเมอืงเกา่, ศาลาวา่การ (City Hall) และโบสถ์

ประจ าเมอืง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านสูเ่มอืงเชสโตโฮวา่ (Czestochowa) เพือ่เยีย่มชม วหิาร

จสันาโกรา (Jasna Gora) ซึง่เป็นวหิารทีป่ระดษิฐานของรูปนักบญุมา

ดอนนาสดี า Black Madonna ซึง่คนทัง้โลกทีนั่บถอืครสิตร์ูจั้กเป็นอยา่งดี

ดว้ยปาฏหิารยิ์ที่เล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สรา้งในศตวรรษที่ 14 ในปี ค.ศ. 

1382  

โดยการบรจิาคทีด่นิของทา่นดกุ แหง่โอปอล พรอ้มทัง้ไดม้อบรปูทีรู่จ้ักกนั 

 

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
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โดยทั่วไปวา่ Black Madonna  ซึง่ในขณะทีม่อบให ้ภาพนีก้็มอีายหุลายรอ้ย 

ปีแลว้ จากการพสิูจน์ทางวทิยาศาสตร ์ก็พบว่าเป็นรูปในยุคไบเซนไทน์ตัว

วหิารไดรั้บการต่อเตมิหลายครัง้ในหลายศตวรรษต่อมา วหิารจัสนาโกรา 

ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่ส าคัญทางศาสนาที่สุดของชาวโปลแต่ยังเป็น

สัญลักษณ์ของการต่อสูเ้พื่อเอกราชอีกดว้ย ซึง่คุณพ่อออกัสตนิน าผูค้น

ต่อตา้นการยดึครองของชาวสวเีดน ส าเร็จในปี ค.ศ. 1665 ดังนัน้จงึไมน่่า

แปลกใจทีจ่ะไดเ้ห็นนักแสวงบญุหลายลา้นคนมาแสวงบญุ ณ วหิารแหง่นี้ 

 
น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงคราคฟู (Krakow) (ระยะทางประมาณ 102 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก Golden Tulip Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงคราคฟู--เหมอืงเกลอืวลิซิกา้-มหาวหิารวาเวล-เมอืงคราคฟู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทาง เขา้ชมเหมอืงเกลอืวลิซิกา้ (Wieliczka Saltmine) 

เหมอืงเกลือที่เก่าแก่และมชีือ่เสยีงที่สุดของโปแลนด์เป็นเหมอืงใตด้นิที่

มหัศจรรยท์ี่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วเมือ่ปี 1994 น าทา่นลงลฟิทส์ูใ่ตด้นิของเหมอืง โดยชัน้ทีล่กึ

ทีส่ดุจะลกึถงึ 327 เมตร ซึง่ทีม่คีา่ดจุทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ชมเหมอืงเก่าแก่ใตด้นิซึง่ประกอบไปดว้ย แกลอรีแ่ละ

หอ้งซึง่สรา้งและแกะสลักจากเกลอืทัง้หมด ชมความงามของทะเลเกลอืใต ้

พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยไดเ้ห็นที่ใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา 

องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อกี

ดว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านขึน้เขาวาเวล (The Wawel)  ชมมหาวหิารวาเวล Wawel 

Cathedral   สรา้งระหว่างปี ค.ศ.1320-1364  บนพืน้ทีข่องโบสถโ์รมันใน

ศตวรรษที ่11 มหาวหิารดังกลา่วใชเ้ป็นสถานทีร่าชาภเิษก  และสสุานของ 

กษัตรยิโ์ปลนานหลายศตวรรษรวมทัง้เป็นสสุานของวรีบรุษุชาวโปลดว้ย  

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวง “ Wawel Royal Castle ซึง่สรา้งขึน้

ใหมใ่นแบบเรอเนซองค ์โดยกษัตรยิซ์กิมนุที ่1 หลังจากพระราชวังเดมิใน

แบบกอธคิถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499  และถูกไฟไหมอ้กีครัง้ในศตวรรษที ่

16 ดา้นทศิเหนอื จงึมกีารสรา้งใหมใ่นแบบบาโรค เดนิชมภายในพระราชวัง

ซึง่มงีานใหช้มหลายอยา่ง  อาท ิผา้ปักเป็นรปูภาพขนาดใหญ ่ ภาพสนี ้าจาก
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ศลิปินเอกของยุโรป  รวมถงึ Botticelli ทีเ่ราชืน่ชอบผลงาน รวมทัง้งาน

ประเภทอาวธุโบราณ และทรัพยส์มบตัขิองราชวงศ ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก Golden Tulip Hote หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีแ่ปด เมอืงคราคฟู-ซาโกปาเน ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงซาโกปาเน ่(Zakopane) จัดเป็นเมอืงทีสู่งทีสุ่ดใน

ประเทศโปแลนดเ์พราะตัง้อยูใ่นเทอืกเขาทาทร่า ซึง่มคีวามสงูระหว่าง 750 

ถงึ 1,000 เมตรจากระดับน ้าทะเลอกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางของการแข่งขัน

กฬีาฤดูหนาวหลายชนดิ ทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 

มากมายของชาวโปแลนดอ์กีดว้ย มปีระชากร 28,000 คนโดยประมาณแตใ่น

แตล่ะปี มนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วและชมความงามของเมอืงนี้นับ

ลา้นๆ 

จากนัน้น าทา่นชมธรรมชาตทิวิทัศนท์ีส่วยงามแวดลอ้มไปดว้ยป่าไมทุ้ง่หญา้  

หบุเขาและปราสาทโบราณโดยการ ลอ่งแพไมท้ีแ่มน่ า้ดนูาเจค Dunajec 

Rafting แมน่ ้าแห่งนี้ถอืเป็นอทุยานแห่งชาตทิีม่รีายชือ่ตดิอยูใ่นมรดกโลก

ของสถาบนัยเูนสโกอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิเทีย่วชมเมอืงซาโกปาเน ่ซาโกปาเน่ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศ 

โปแลนด ์หา่งไมก่ีไ่มลจ์ากชายแดนประเทศสโลวัก และเป็นเมอืงตาก 

อากาศในภเูขาตาตราทีค่ับคั่งไปดว้ยนักสกใีนชว่งฤดหูนาวและนักเดนิป่า 

และนักปีนเขาตลอดทัง้ปี ในชว่งปลายศตวรรษที ่18 คาบเกีย่วชว่งตน้ 

ศตวรรษที ่19 ซาโกปาเนไดก้ลายเป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีไ่ดรั้บความ 

นยิมมากทีส่ดุในประเทศโปแลนด ์ปัจจบุนัยงัคงมอีทิธพิลวัฒนธรรมเกา่แก่ 

หลงเหลอือยูด่ว้ยบา้นไมท้ีส่วยงาม  

อสิระเดนิเทีย่วชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ณ ถนนคนเดนิ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่ัก Crocus Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่กา้ ซาโกปาเน่  ––  คา่ยออสวซิมึ - คราคฟู   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นขึน้รถไฟไปยงั ยอดเขากบูาวฟุกา้ (Gubalowka) หรอื Mount  

Giewont  บนความสงู 1,120 เมตร ซึง่บนนีเ้อง ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพ 

ของ เมอืงซาโกปาเน่ (Zakopane) ทีถู่กโอบลอ้มไวด้ว้ยเทอืกเขาทาทร่า

แบบ 
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พาโนรามา่งดงามเหนอืค าบรรยาย   

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงออสวซีมิ (Oswiecim) (128 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑค์า่ยกกักนัออสวทิซ ์(Auschwitz Concentration  

Camp)  ซึง่ปัจจบุนัดแูลโดยรัฐบาลของโปแลนด ์เริม่จากเยอรมนัเขา้ยดึ 

โปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการจะหาคา่ยกกักนัเชลยศกึตา่งๆ  

จนมาพบสถานทีท่ีรั่ฐบาลโปแลนดต์อ้งการกอ่สรา้งเป็นสถานทีค่มุขงั 

นักโทษการเมอืงจงึไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซแีละเริม่ตน้ใช ้

ในชว่งมถินุายน 1940 เป็นตน้มา ทา่นจะไดเ้ห็นภาพถา่ยตา่ง ๆ ของคา่ย

กกักนั รวมทัง้ของจรงิทีม่กีารเก็บรักษาภายในตกึตา่งๆ ถงึ 20 อาคาร และ

ทา่นจะไดเ้ห็นของใชต้า่งๆของเชลยชาวยวิทีถ่กูหลอกใหม้าอยูท่ีน่ี ่อาท ิ

กระเป๋าเดนิทาง รองเทา้ แปรงสฟัีน หว ีและเสน้ผมทีว่า่กนัวา่มนี ้าหนักรวม

กวา่ 7 ตัน และชมหอ้งอาบน ้า หอ้งทีพ่วกนาซใีชส้ าหรับก าจัดเชลยโดยใช ้

แกส๊พษิสงัหารหมู ่พรอ้มชมภาพยนตรส์ัน้ๆ ทีถ่า่ยท าโดยทหารรัสเซยี เมือ่

คร่ังเขา้ยดึคา่ยนีค้นืจากเยอรมนั วา่กนัวา่ ณ สถานทีน่ีม้คีนตายกวา่ 1 ลา้น 5 

แสนคน โดนเกอืบทัง้หมดเป็นชาวยวิ .....ไดเ้วลาเดนิทางกลบัคราคฟู 

 

 น าทา่น ชมเมอืงคราคฟู ชมป้อมปราการ Barbacan อายกุวา่ 600 ปี 

ปกปักรักษาเมอืงหลงเหลอือยู ่แนวก าแพงเมอืงเดมิเป็นทีช่ ืน่ชอบของศลิปิน

ทีจ่ะมาแสดงผลงาน 

และชม ประตเูขา้เมอืง Florain Gate ทีส่รา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 

ถนนคนเดนิสมยัโรมนัจากนัน้น าทา่นสูจั่ตรัุสใจกลางเมอืงเป็นยา่นชอ้ปป้ิง

ถนนคนเดนิทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงนี ้ 

ชมโบสถเ์ซ็นตแ์มรี ่ (Mariacki Church)  ทีม่ชี ือ่เสยีงของแทน่บชูาท า

ดว้ยดว้ยไมแ้กะสลกัมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14  

ชมอาคารการคา้ผา้ในอดตี (Cloth Hall) และถอืวา่เป็นจดุหลกัทาง

การคา้ในสมยันัน้ กระทั่งจวบจนสมยันีอ้าคารนีก้็ยงัใชเ้ป็นสถานทีรั่บรองเชือ้

พระวงศแ์ละเหลา่อาคันตกุะของเมอืงสามารถชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึไดท้ีน่ี ่  

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาประหยดัฝากคนทีบ่า้น ณ หา้งสรรพสนิคา้และ 

สมัผัสไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหมใ่นเมอืงคราคฟู 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก Golden Tulip หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่บิ คราคฟู-กรงุวอรซ์อร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้   
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรุงวอรซ์อร ์(Warsaw) (290 กโิลเมตร ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)                               
 

17.40 น.     ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุโดฮา  โดยสายการบนิการต์า้ แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ QR 260 (ใชเ้วลาในการ

เดนิทาง 5.35 ชัว่โมง) 

23.55 น.     ถงึสนามบนิกรงุโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

วนัทีส่บิ

เอ็ด 
กรงุโดฮา - กรงุเทพฯ                                                                                      

02.20 น.     ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  เทีย่วบนิที ่ QR 836 (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 7.00 ชัว่โมง) 

13.10 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

*** ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะของเงนิบาททีไ่มค่งที ่ 

 การเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบนิ / สภาวะทางอากาศซึง่การเปลีย่นแปลงนี ้ทางบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั *** 

หมายเหต ุ: การยืน่วซีา่จะตอ้งแสดงตน ณ สถานทตูโปแลนด ์ทกุทา่น  

คา่ทวัรต์อ่ทา่น : อตัราคา่บรกิาร ส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป  

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ    

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ทา่นละ (พรเีรยีตเมษายน) 

 เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 

 มตีั๋วเครือ่งบนิแลว้   ลดทา่นละ 

*.*.*. ทางบรษิทัฯไมม่บีรกิารส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้ง

ส าหรบัผูใ้หญ ่3 ทา่น)  .*.*. 

 

           129,900.- 

135,000.- 

126,900.-          

25,000.-          

32,000.- 

          

  

ราคาอาจมกีารปรบัขึน้-ลง ตามราคาน า้มนัทีป่รบัข ึน้ลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิ 

ประกาศปรบั และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่น ัน้ (คดิ ณ วันที ่28 พ.ย. 2566) 

การจองทวัร ์ 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 51,000 บาท 

ตอ่ทา่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากทา่นไมช่ าระเงนิ

สว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

คา่ทัวรร์วม :  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-โดฮา-วอรซ์อว ์ //  วอรซ์อว-์โดฮา-กรงุเทพฯ  

โดยสายการบนิการต์า แอรเ์วย ์(QR)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ (มวีซีา่แลว้หกัทา่นละ 2,600 บาท) 
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 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่นเทา่น ัน้) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ ุและคา่น ้าดืม่ วันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 

500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถฯ ทา่นละ 40 ยโูร ตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ทา่นละ 30 ยโูร ตลอดการเดนิทาง หรอื ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

การยกเลกิ : 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั             

คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่วซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกลว่งหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วันแรงงาน ชว่งเดอืนตลุาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัทางสายการ

บนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ าทีพ่กั โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนื

เงนิได)้ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วนั  หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-29 วนั  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ท่องเทีย่วอืน่ๆเพื่อทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ักใน
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ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรอื จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมี

สิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทาง

เสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบ

ค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวร์

เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับ

คณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

เพราะโดยปกตนัิกทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบ

คณะทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของ

คณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระ ค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ 

Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไม่

สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีที่สายการบนิมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง 

 ( TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่ับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมคีวาม

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะท าใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพักตดิกันตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 
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เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึน้เครื่องบนิ เช่น มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด 

ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วตัถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ

อยา่งละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่

รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพล

เรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้

เครือ่งได ้และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

การชดเชยคา่กระเป๋าในการสญูหาย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

น ้าหนักกระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณี

เดนิทางชัน้ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกดิความช ารุด หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ ในระหวา่งการเดนิทาง 

การเดนิทางเป็นครอบครวั  

หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดูแลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


