
 

 

    แกรนดโ์ปแลนด ์10 วนั 
วอซอร ์– พระราชวงัวิลานอฟ – กดงัส ์– โตรุน – รอตสวาฟ 

ปราสาทมาลบอรก์ – เชสโตโชวา – จสันาโกรา – คราคูฟ 

ค่ายกกักนัออซวิซท ์– ซาโกปาเน่ เหมืองเกลอืวิลซิกา้ – ยอดเขากบูาวฟุกา้ 

...เที่ยวสบายๆ ไม่ยอ้นเสน้ทาง บนิเขา้วอรซ์อว-์ออกคราคูฟ 

พรอ้มสะสมไมล์พรอ้มสะสมไมล ์

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม 11-20 พฤษภาคม 2562 78,900.- 

มิถุนายน 01-10 มิถุนายน 2562 78,900.- 

กรกฎาคม 15-24 กรกฎาคม 2562 78,900.- 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับนิ เมือง CODE เที่ยวบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-เวยีนนา BKK-VIE OS026 23.45-05.35+1 10.40 ช ัว่โมง 

วนัที ่2 เวยีนนา-วอรซ์อว ์ VIE-WAW OS625 0715-0835 1.15 ช ัว่โมง 

วนัที ่9 คราคูฟ-เวยีนนา KRK-VIE OS598 1520-1625 1.05 ช ัว่โมง 

วนัที ่9  เวยีนนา-กรุงเทพฯ VIE -BKK OS025 2320-1420+1 10 ช ัว่โมง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – เวียนนา  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี  สนามบิน สุวรรณภมูิ  อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น  4 

ทางเขา้ที่ 4 แถว G เคานเ์ตอรส์ายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)  

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้ น 

เคร่ือง 

 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย โดยเท่ียวบิน OS026 (ใชเ้วลาเดินทาง 10.40 ชัว่โมง) 

วนัที่ 2  เวียนนา  – วอรซ์อว ์– ชมเมือง – นิซิกา้  

05.25 น. ถึงกรุงเวียนนา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน  
07.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงวอรซ์อว ์(Warsaw) ประเทศโปแลนด ์เท่ียวบินท่ี  

OS625 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.15ชัว่โมง) 

 

08.30 น. ถึงกรุงวอรซ์อว ์ (Warsaw) เมืองหลวงของ ประเทศโปแลนด ์ (Poland) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

หลงัจากน้ัน นําท่านชม พระราชวงัหลวง Royal Castle ตั้งอยูท่างดา้น

ตะวนัออกของจตุัรสัเดิมเป็นไมแ้ต่ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็นอิฐ เป็นท่ีประทบัของ

กษัตริยโ์ปล รวมทั้งซาร ์จากรสัเซียดว้ย และต่อมาเป็นท่ีพาํนักของ

ประธานาธิบดีก่อนถูกนาซี ทาํลายในปี ค.ศ. 1994 และไดร้บัการบรูณะ

ใหญ่ในช่วง 70 ต่อจากน้ันชม ยา่นจตัรุสัเมืองเก่า ( Old Town Square) 

ซ่ึงถือไดว้า่เป็นจตุัรสัท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์มีอายุยอ้นไปใยอ้น

ไปในศตวรรษท่ี 14 แต่อาคารส่วนใหญ่ท่ีเห็นเกิดข้ึนจากการสรา้งอาคาร

ของพ่อคา้ท่ีรํา่รวยในศตวรรษท่ี 17 ทาํใหด้า้นหนา้ของอาคารถูกตกแต่ง

อยา่งวิจิตร และตกแต่งกนัตามความชอบของเจา้ของมีทั้ง โกธิค เรอเนซองค ์

บาโรค และ นีโอคลาสสิค 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเขา้ชม พระราชวงัวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวงัหลวงท่ี

ตั้งอยูใ่นยา่นวิลานอฟ ( Wilanow district) เป็นสถานท่ีท่ีมีความสาํคญัทาง

 



 

 

ประวติัศาสตร ์และเป็นหน่ึงในอนุสรณส์ถานท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศ

โปแลนด ์โดยพระราชวงัวิลานอฟถูกสรา้งขึ้ นสาํหรบัสมเด็จพระเจา้จอหน์ท่ี 

3 โซบีสกี แห่งโปแลนด ์( king John III Sobieski) ปัจจุบนัพระราชวงัเป็น

หน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหเ้ขา้ชมแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในโปแลนด ์

 ....จากน้ันนําท่านผ่านถนน Nowy Swiat Street เพ่ือชม Krakowskie  

Przedmiescic streets ถนนท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงวอรซ์อ สองขา้งถนน

ประกอบไปดว้ยพระราชวงัต่างๆเช่นพระราชวงัลาเซียนสก้ีตึกรฐับาล

รา้นอาหาร ผบั บาร ์มีตน้ไมร้่มร่ืนยืนตน้ใหเ้ห็นไดท้ัว่ไป  
ชมโบสถเ์ซนทแ์อนนา St. Anna Church สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมโกธิค 
ในช่วงศตวรรษท่ี 16   

 

 

 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองนิซิกา้ (Nidzica) (160 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั NIDZICA CASTLE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 3 นิซิกา้ – ปราสาทมาลบอรก์ – กดงัส ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองกดงัส ์(Gdansk)                                 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง ณ  ภตัตาคาร  

บ่าย ระหวา่งทางนําท่านเขา้ ชมปราสาทมาลบอรก์  (Malborg Castle) 
(140กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ....ชมป้อมยุคกลาง

ท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป สรา้งในศตวรรษท่ี 13 แต่เดิม 
เป็นวิหารของนักรบศาสนาคริสต ์นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) โดย 
มีอาคารเพียง 2 ปีก คือปีกทิศเหนือกบัทิศตะวนัตก หลงัปีค.ศ. 1309 นิกาย 
ดงักล่าวเร่ิมเส่ือมลงหลายป้อมทางดา้นตะวนัออกถูกโจมตีและแตก ทาํให้

ผูนํ้านิกายดงักล่าวไดต้ดัสินใจครั้งสาํคญั ท่ีจะยา้ยท่ีพกัชัว่คราวจากเวนิช  
ไปยงับริเวณแควน้รสัเซียซ่ึงลทัธิดงักล่าวยงัมีอิทธิพลสงูอยู ่ดงัน้ันมาลบอรก์ 
จึงไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นเมืองหลวงลทัธิดงักล่าว เน่ืองจากท่ีตั้งอยูใ่จ

กลางเขตอิทธิพลซ่ึงถือวา่เป็นจุดท่ีมีความปลอดภยัสงู ตวัวิหารไดถู้กต่อเติม 
ใหเ้ป็นปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 20 เฮ คตาร ์

(12,5000ไร่ ) ตวัปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนท่ี ปราสาทบน  ปราสาท

กลาง และปราสาทล่าง ซ่ึงทั้งสามปราสาทแยกกนัโดยอิสระ มีระบบป้องกนั

ตนเองอยา่งสมบรูณม์ีระบบน้ําอิสระแยกขาดออกจากกนั มีท่ีเก็บอาหาร

แยกจากกนั สามารถป้องกนัตนเองไดน้านหลายปีหากถูกปิดลอ้ม แต่

เน่ืองจากนิกายดงักล่าวไดพ้่ายแพอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 

ท่ีกรุนวาลด ์ทาํใหม้ีการเซ็นสญัญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบงัคบัใหอ้อก

จากมาลบอรก์ในปี ค.ศ. 1466 ตวัปราสาทถูกทอดท้ิงแต่บดัน้ันมา และก็ 
เสียหายไปตามกาลเวลาและไดร้บัการบรูณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แต่ก็ 

 



 

 

เสียหายอีกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 และก็ไดร้บัการบรูณะใหมอี่กครั้งดงัท่ี 
เราไดเ้ห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั และดว้ยความยิ่งใหญ่และสาํคญัทางดา้นศิลปะ 
ในยุคกลาง ทาํใหไ้ดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกใน 
ปี ค.ศ. 1997 

 แลว้นําท่านเดินทางสู่ เมืองกดงัส ์(ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)   
 

 เมืองกดงัส์ (Gdansk) ถือวา่เมืองศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม  และ

แหล่งท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของสหภาพแรงงานโซลิแดริต้ีท่ีมีนายเลค วาเวนซ่า

เป็นประธาน หลายคน หลงัจากการต่อสูข้องสหภาพน้ีเองท่ีทาํใหโ้ปรแลนด์

กลายเป็นประเทศประชาธิปไตยท่ีเจริญรุดหนา้กวา่ประเทศยุโรปทั้งหลาย ท่ี

หลุดจากโซเวียตในเวลาใกลเ้คียงกนั  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มฝัง่ทะเลโปแลนด์   โดย

มีการร่างตน้ฉบบัแบบเมืองไวต้ั้งแต่ปีค.ศ. 1343 (ค.ศ.1886) ชาวโปลจึงได้

สรา้งเมืองข้ึนใหมต่ามแบบสถาปัตยกรรมในร่างตน้ฉบบัเมืองเดิม  และเป็น

ผลสาํเร็จหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 สาํหรบัศนูยก์ลางของเมืองน้ัน มีอยู ่ 3 
ส่วน ภายในเขตกาํแพงเมือง  
ชมเมืองกดงัส ์คุณจะไดพ้บกบัถนนท่ีมีเสน่หท่ี์สุดของยุโรปตอนเหนือไดท่ี้น่ี 

นําท่านไปชมคือ เมืองเก่ายุคกลางอนังดงาม อาทิ ท่ีทาํการเทศบาล Main 

Town Hall และโบสถใ์หญ่ศิลปะแบบโกธิคท่ีมีช่ือวา่ โบสถเ์ซนตแ์มรี่  

(Church of St. Mary) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ก่อสรา้งดว้ยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1502 (พ.ศ. 2045) สามารถจุผูท่ี้มาเยี่ยมชมไดถึ้ง 25,000 
คน 

 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั Mercure Gdańsk Stare Miasto Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 4 กดงัส์ -  - โตรุน – รอตสวาฟ    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน (Torun) เป็นเมืองการท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงในโปแลนด ์หลงัจากท่ีองคก์าร ยเูนสโก ประกาศจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่น

รายช่ือเมืองมรดกโลกภายในตวัเมืองมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตรอ์นั

สวยงามอยูด่าษด่ืนโด่งดงั ไมน่อ้ยไปกวา่เมืองคราคฟู  โปซนาน หรือโวสลาฟ 

โตรุน (Torun) จึงปรากฏอยูใ่นแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัในทวีป

ยุโรป ส่ิงท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดเม่ือท่านมาเยือนเมืองโตรุน  (Torun) คือ

ทิวทศัน์สวยงาม อนัเป็นผลมาจากการอนุรกัษ์ ดแูลรกัษาเป็นอยา่งดีของ

สถาปัตยกรรมและอาคารเก่าแก่ท่ีสวยงาม ซ่ึงความสาํเร็จน้ีส่วนหน่ึงมาจาก

การควบคุมดแูลภายใตค้ณะศิลปกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยั Copernicus …  

ชมเมืองโตรุน (Torun) สรา้งโดยอศัวินเยอรมนั คริสเตียนนิกายทอยโทนิค  

(Teutonic Order) เฮอมานน์ ฟอน บาลค์โดยสรา้งเป็นป้อมในกลางศตวรรษ

ท่ี 13 (ปี ค.ศ. 1231) เพ่ือเป็นศนูยก์ลางการพิชิตดินแดนยุโรปเหนือ/

 



 

 

ตะวนัออก และเปล่ียน ใหค้นในพ้ืนท่ีรบัศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาทอ้งถ่ิน 

ดว้ยท่ีมัน่อนัแข็งแรงเป็นท่ีดึงดดูใหค้นโปลและเยอรมนัแห่กนัมาอยูใ่นป้อม

แห่งน้ี และต่อมาในปี ค.ศ. 1280 ก็ไดพ้ฒันากลายไปเป็นพนัธมิตรการคา้

ของกลุ่ม ฮมัเซียติค (กลุ่มพ่อคา้เดินเรือเยอรมนัและสแกนดิเนเวีย ) ในอีก

ศตวรรษต่อมาก็ปรากฎวา่เมืองน้ีรํา่รวยจากการคา้ สงัเกตไดจ้ากบา้นเรือน

ถูกสรา้งขึ้ นมามากในศตวรรษท่ี  1-15 รวมทั้งบา้นของนักดาราศาสตรท่ี์มี

ช่ือเสียง นิโคลลาส โคเปอรนิ์คุส เป็นตึกสงู 5 ชั้น ประดบัหนา้บา้นดว้ย

ลวดลายงดงาม  ชมยา่น Torun Old Market  Square ซ่ึงประกอบไปดว้ย

อาคารบา้นเรือนท่ีก่อสรา้งอยา่งสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จน

ไดร้บัการขึ้ นบญัชีจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมเมื่อ

ปี ค.ศ. 1997 ชมศาลาว่าการ  Town Hall อาคารสาํคญัท่ีก่อสรา้งดว้ยศิลา  

แดง ซ่ึงเป็นจุดเด่นของยา่นชุมชนเก่า    
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองรอตสวาฟ (WROCLAW) ถือวา่เป็นท่ีนัดพบสาํคญั

ในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของ

ประวติัศาสตรใ์นเมืองน้ี เป็นดงัสะพานเช่ือม ท่ีเช่ือมระหวา่งคนในแต่ละรุ่น 

แต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั เป็นแบบเมืองท่ีทนัสมยัของเมืองใหญ่ ท่ีมี

พ้ืนฐานทางประวติัศาสตร ์ชีวิตท่ีเต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา และมาก

ไปกวา่น้ัน เมืองรอต สวาฟใกลเ้ขตชายแดนของสองประเทศ นัน่คือชายแดน

ติดกบัสาธารณรฐัเชค และชายแดนติดกบัประเทศเยอรมนี 

 
 
 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Q Hotel Wrocław Plus หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 5 รอตสวาฟ -- เชสโตโชว่า -- คราคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านผ่านชมมหาวิทยาลยัรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) 
มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจาํเมืองรอต สวาฟซ่ึงเคยผลิตบุคคลากร

ชั้นนําของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผ่าน

มา (รางวลัโนเบลเป็นรางวลัประจาํปีระดบันานาชาติ ซ่ึงจดัโดย

คณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาผลงานวิจยัหรือส่ิงประดิษฐท่ี์โดดเด่น 

หรือสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัมนุษยชาติ ทั้งในดา้นวิทยาศาสตรแ์ละ

วฒันธรรม )  โดยปัจจุบนัรองรบันักศึกษาระดบัมหาวิทยาลยักวา่ 40,000 
คน ในอดีตยุคศตวรรษท่ี 18 มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็น

สถานพยาบาล , โกดงั, และท่ีคุมขงัเชลยสงครามสมยัยุคสงครามกบัรสัเซีย 

นอกจากน้ีหอ้งสมุดของมหาวิทยาลยัยงัเคยถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของ

กลุ่มนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองดว้ย  
จากน้ันนําท่านชมความงามของเมืองรอตสวาฟเมืองท่ีเรียกไดว้า่ Colorful 

city เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้า่มี

 



 

 

ชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด ์และไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมือง
ที่มีสีสนัมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นําท่านถ่ายรปู  

กบัอาคารหลากสีสนัในจตุัรสัเมืองเก่า, ศาลาวา่การ (City Hall) และโบสถ์

ประจาํเมือง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากน้ันนําท่านสู่เมืองเชสโตโชว่า (Czestochowa) เพ่ือเยี่ยมชม  วิหารจสั

นาโกรา (Jasna Gora) ซ่ึงเป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรปูนักบุญมาดอนนาสี

ดาํ Black Madonna ซ่ึงคนทั้งโลกท่ีนับถือคริสตร์ูจ้กัเป็นอยา่งดีดว้ย

ปาฏิหาริยท่ี์เล่าต่อกนัมา ตวัโบสถส์รา้งในศตวรรษท่ี 14 ในปี ค.ศ. 1382  
โดยการบริจาคท่ีดินของท่านดุก แห่งโอปอล พรอ้มทั้งไดม้อบรปูท่ีรูจ้กักนั 
โดยทัว่ไปวา่ Black Madonna  ซ่ึงในขณะท่ีมอบให ้ภาพน้ีก็มีอายุหลายรอ้ย 
ปีแลว้ จากการพิสจูน์ทางวิทยาศาสตร ์ก็พบวา่เป็นรปูในยุคไบเซนไทน์ตวั

วิหารไดร้บัการต่อเติมหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา วิหารจสันาโกรา 

ไมใ่ช่เป็นเฉพาะสถานท่ีสาํคญัทางศาสนาท่ีสุดของชาวโปลแต่ยงัเป็น

สญัลกัษณข์องการต่อสูเ้พ่ือเอกราชอีกดว้ย ซ่ึงคุณพ่อออกสัตินนําผูค้น

ต่อตา้นการยึดครองของชาวสวีเดน สาํเร็จในปี ค.ศ.  1665 ดงัน้ันจึงไมน่่า

แปลกใจท่ีจะไดเ้ห็นนักแสวงบุญหลายลา้นคนมาแสวงบุญ ณ วิหารแห่งน้ี  

 

 นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองคราคูฟ (Krakow)  
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั LENART HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 6 คราคูฟ -- เหมืองเกลือวิลิซกา้ -- คราคูฟ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านเดินทางเขา้ชมเหมืองเกลือวิลิซกา้ (Wieliczka Saltmine) เหมือง

เกลือท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของโปแลนดเ์ป็นเหมืองใตดิ้นท่ีมหศัจรรย์

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก และรฐับาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเมื่อปี 1994  
นําท่านลงลิฟทส์ู่ใตดิ้นของเหมือง โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะลึกถึง 327 เมตร ซ่ึงท่ี

มีค่าดุจทองคาํ เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชม

เหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซ่ึงประกอบไปดว้ย แกลอร่ีและหอ้งซ่ึงสรา้งและแกะสลกั

จากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพิ้ภพ ซ่ึงท่านไมเ่คยไดเ้ห็น

ท่ีใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้ นทะเบียนให้

เป็นหน่ึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย  

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่าน ชมเมืองคราคูฟ ชมป้อมปราการ Barbacan อายุกวา่ 600 ปี ปก 

ปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู ่แนวกาํแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ี 
จะมาแสดงผลงานและชม ประตเูขา้เมือง Florain Gate ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่ 
ศตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนัจากน้ันนําท่านสู่จตุัรสัใจกลางเมือง

 



 

 

 

 

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองน้ี ชมโบสถเ์ซ็นตแ์มรี่   
(Mariacki Church)  ท่ีมีช่ือเสียงของแท่นบชูาทาํดว้ยดว้ยไมแ้กะสลกัมา 
ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ชมอาคารการคา้ผา้ในอดีต (Cloth Hall) และถือ 
วา่เป็นจุดหลกัทางการคา้ในสมยัน้ัน กระทัง่จวบจนสมยัน้ีอาคารน้ีก็ยงัใช ้
เป็นสถานท่ีรบัรองเช้ือพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมืองสามารถชอ้ปป้ิง 
ซ้ือของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี   
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาประหยดัฝากคนท่ีบา้น ณ หา้งสรรพสินคา้และ 
สมัผสัไลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหมใ่นเมืองคราคฟู 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั LENART HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 7  คราคูฟ -- ซาโกปาเน่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 
 

ออกเดินทางสู่  เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) จดัเป็นเมืองท่ีสงูท่ีสุดใน

ประเทศโปแลนดเ์พราะตั้งอยูใ่นเทือกเขาทาท ร่า ซ่ึงมีความสงูระหวา่ง 750 

ถึง 1,000 เมตรจากระดบัน้ําทะเลอีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนั

กีฬาฤดหูนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

มากมายของชาวโปแลนดอี์กดว้ย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่

ในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและชมความงามของเมืองน้ี

นับลา้นๆ 
จากน้ันนําท่านชมธรรมชาติทิวทั ศน์ท่ีสวยงามแวดลอ้มไปดว้ยป่าไมทุ่้งหญา้  
หุบเขาและปราสาทโบราณโดยการ  ล่องแพไมท้ี่ แม่น ้าดูนาเจค  Dunajec 

Rafting แมน้ํ่าแห่งน้ีถือเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีรายช่ือติดอยูใ่นมรดกโลก

ของสถาบนัยเูนสโกอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดินเท่ียวชมเมืองซาโกปาเน่ ซาโกปาเน่ตั้งอยูใ่นใจกลางประเทศโปแลนด ์

ทางตอนใต ้ห่างไมก่ี่ไมลจ์ากชายแดนประเทศสโลวกั และเป็นเมืองตาก 
อากาศในภเูขาตาตราท่ีคบัคัง่ไปดว้ยนักสกีในช่วงฤดหูนาวและนักเดินป่า 
และนักปีนเขาตลอดทั้งปี ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 คาบเก่ียวช่วงตน้ 
ศตวรรษท่ี 19 ซาโกปาเนไดก้ลายเป็นเมืองอารยธรรมศิลปะท่ีโดดเด่นท่ีสุด 
ในประเทศโปแลนด ์ถือเป็นแหล่งวฒันธรรมท่ีส้ินสุดลงเน่ืองจากอิทธิพล 
ของสหภาพโซเวียตหลงัสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปัจจุบนัยงัคงมีอิทธิพล 
วฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยูด่ว้ยบา้นไมท่ี้สวยงาม  
อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดิน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั Centrum Kongresowe PLUS Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่ 8 ซาโกปาเน่  --  คราคูฟ –– ค่ายออสวิซึม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านขึ้ นรถไฟไปยงั ยอดเขากูบาวุฟกา้ (Gubalowka) หรือ Mount  

Giewont  บนความสงู 1,120 เมตร ซ่ึงบนน้ีเอง ท่านจะไดช้มทศันียภาพ 
ของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ท่ีถูกโอบลอ้มไวด้ว้ยเทือกเขาทาทร่าแบบ 
พาโนรามา่งดงามเหนือคาํบรรยาย   
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (80 กิโลเมตร ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ผ่านชมความงามละเงียบสงบของยา่นชนบท 
แห่งประเทศโปแลนด ์

 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑค์่ายกกักนัออสวิทซ์ (Schwitz Concentration  

Camp)ซ่ึงปัจจุบนัดแูลโดยรฐับาลของโปแลนด ์เร่ิมจากเยอรมนัเขา้ยึด  
โปแลนดไ์ดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการจะหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ  
จนมาพบสถานท่ีท่ีรฐับาลโปแลนดต์อ้งการก่อสรา้งเป็นสถานท่ีคุมขงั  
นักโทษการเมืองจึงไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซีและเร่ิมตน้ใช้  
ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่าง ๆ ของค่าย

กกักนั รวมทั้งของจริงท่ีมีการเก็บรกัษาภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และ

ท่านจะไดเ้ห็นของใชต่้างๆของเชลยชาวยิวท่ีถูกหลอกใหม้าอยูท่ี่น่ี อาทิ 

กระเป๋าเดินทาง รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเสน้ผมท่ีวา่กนัวา่มีน้ําหนักรวม

กวา่ 7 ตนั และชมหอ้งอาบน้ํา หอ้งท่ีพวกนาซีใชส้าํหรบักาํจดัเชลยโดยใช้

แกส๊พิษสงัหารหมู ่พรอ้มชมภาพยนตรส์ั้นๆ ท่ีถ่ายทาํโดยทหารรสัเซีย เมื่อ

ครัง่เขา้ยึดค่ายน้ีคืนจากเยอรมนั วา่กนัวา่ ณ สถานท่ีน้ีมีคนตายกวา่ 1 ลา้น 

5 แสนคน โดนเกือบทั้งหมดเป็นชาวยิว .....ไดเ้วลาเดินทางกลบัคราคฟู 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั LENART HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 9 คราคูฟ -- พระราชวงัหลวง - มหาวิหารวาเวล – กรุงเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นํา ท่าน ข้ึนเขาวาเวล  (The Wawel)  ชมมหาวิหารวาเวล Wawel 

Cathedral   สรา้งระหวา่งปี ค.ศ. 1320-1364  บนพ้ืนท่ีของโบสถโ์รมนัใน

ศตวรรษท่ี 11 มหาวิหารดงักล่าวใชเ้ป็นสถานท่ีราชาภิเษก  และสุสานของ 
กษัตริยโ์ปลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลดว้ย  
นําท่านเขา้ชม  พระราชวงัหลวง Royal Castle ซ่ึงสรา้งขึ้ นใหมใ่นแบบ

เรอเนซองค ์โดยกษัตริยซิ์กมุนท่ี 1 หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถูก

ไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499  และถูกไฟไหมอี้กครั้งในศตวรรษท่ี 16 ดา้นทิศเหนือ 

จึงมีการสรา้งใหมใ่นแบบบาโรค เดินชมภายในพระราชวงัซ่ึงมีงานใหช้ม

หลายอยา่ง  อาทิ ผา้ปักเป็นรปูภาพขนาดใหญ่  ภาพสีน้ําจากศิลปินเอกของ

ยุโรป  รวมถึง Botticelli ท่ีเราช่ืนชอบผลงาน รวมทั้งงานประเภทอาวุธ

 



 

 

โบราณ และทรพัยส์มบติัของราชวงศ ์

 …..นําท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหวา่งทางไปสนามบิน 
15.20 น.     ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี OS598 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.05 ช.ม.) 
16.25 น.     ถึงสนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง   
23.20 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี OS025 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10 ช.ม.) 
วนัที่ 10 กรุงเทพฯ                                                                                       

14.20 น.    
  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่  
 การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ  

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั *** 
 

หมายเหตุ : การยืน่วีซ่าจะตอ้งแสดงตน ณ สถานทูตโปแลนด ์ทุกท่าน  

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีสาํหรบักรุป๊เดินทาง ตั้งแต่ 20 ท่าน ขึ้ นไป   

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ท่านละ    
 เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 
 มีตัว๋เคร่ืองบินแลว้   ลดท่านละ 
*.*.*. ทางบริษทัฯไม่มีบริการส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง  Triple (หอ้งส าหรบั

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน)  .*.*. 

78,900.-  
75,900.-         

16,900.-          
25,000.- 

          
  

หมายเหตุ : 
 กฎของสายการบินน้ี จะตอ้งออกตัว๋ก่อน 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

การจองทวัร ์ 

 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าล่วงหนา้ 30,000 บาท 
ตอ่ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 

ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

ค่าทวัรร์วม :  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เวียนนา-วอรซ์อว-์คราคฟู-เวียนนา-กรุงเทพฯ  

โดยสายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน์  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า ส  าหรบัหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น  (มีวีซ่าแลว้หกัท่านละ 2,200 บาท) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่านเท่านั้น) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม  



 

 

 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไมเ่กิน 2,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

ค่าทวัรไ์มร่วม : 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถฯ วนัละ 5 ยโูร/ท่าน/วนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ยโูร 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยโูร/ท่าน/วนั รวม 10 วนั คิดเป็น 20 ยโูร (ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าจดัทาํเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างดา้ว  
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
การยกเลิก : 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั            คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋เคร่ืองบินท่ีออก  

                                                             ล่วงหนา้และกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนั 
                                                             แรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบัทางสาย 
                                                             การบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการ 
                                                             ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั         หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม  

เอกสารในการใชย้ื่นวีซ่า : 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่อ

อายุก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรบัท่านที่มีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา 

แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รปูถ่ายสี  พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น  ขนาด 2 น้ิว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง ) 

- สาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ  1 ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน อยา่งละ  1 ใบ  

- สาํเนาใบสติูบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 20 ปี (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นและมีตราประทบั บริษทัที่

ถูกตอ้ง) 

- สาํเนาทะเบียนสมรส (แปลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นและมีตราประทบั บริษทัที่ถูกตอ้ง) 

- สาํเนาใบหยา่หรือสาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  

- สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนนามสกุล  (ถา้มี)  



 

 

หมายเหตุ  : เอกสารทุกฉบบัตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ ที่มีตราประทบั บริษทัที่จดทะเบียนแปล และถูกตอ้ง

เท่านั้น 

- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้ม ส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 6 

เดือน พรอ้มหนา้บญัชีหนา้แรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหนา้แรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงินฝาก

เป็นปัจจุบนั)  

หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น ) 

กรณีเป็นพนกังาน  

 จดหมายรบัรองการทาํงานจากบริษัท ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้ า

หยุด  

 หากเกษียณอายุ กรุณาช้ีแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร (เป็นจดหมาย ) เก่ียวกบัท่ีมาของการเงินและกรุณาแนบ

เอกสารท่ีสามารถยื่นยนัไดว้า่ เกษียณอายุแลว้ เช่น บตัรราชการ บตัรพนักงาน ฯลฯ  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและสาํเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร 

เกษียณอายุราชการ สาํเนาบตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้ม  

ทั้งเซ็นตช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่และสาํเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

สาํเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั  

เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา หรือ

หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมี

จดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร  

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปทาํท่ีสาํนักงานเขตท่ีทาํเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดา

และมารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นตเ์อกสารตอ่หนา้เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า  

กรณีเป็นแม่บา้น  

 สาํเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็

ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ  พรอ้มกบั

เขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั )  
หมายเหตุ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน



 

 

 

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ 

จากอุบติัเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้ประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวน

ทั้งหมด หรือ บางส่วน  
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย  
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 25 ท่าน 
 การไมร่บัประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์

เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสญูหาย สาย

การบินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ดงัน้ันจึงไมแ่นะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบ

ใหญ่ 
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสญูหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยั

การเดินทางท่ีบริษัททวัรไ์ดจ้ดัทาํใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท่้าน ไมเ่กิน 5,000 บาท เท่าน้ัน ดงัน้ันท่านจึงไมค่วรโหลดของมีค่าทุก

ประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสญูหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามราย

ระเอียดขา้งตน้เท่าน้ัน 
           กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสญูหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้      

ดงัน้ันท่านตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

หลงัการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ  
ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข  ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


