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บทคัดย่อ 
บริษทั Public Holidays  จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว จดัน าเท่ียว 

ทวัร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่ียวชาญดา้นการเดินทางในทุกมุมโลกทั้งในทวีปเอเชียและ
ทวีปออสเตรียและทวีปยุโรปโดยสายการบินชั้นน า โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางยุโรปท่ี
แปลกใหม่และจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีประเทศ โปแลนด์ ลิทวัเนียและเบลารุส คณะผูจ้ดัท าจึง
เห็นโอกาสท่ีจะเสนอเส้นทางทวปียโุรปท่ีแปลกใหม่ทั้ง 3ประเทศ ท่ียงัไม่เป็นท่ีนิยมให้แก่บริษทั ท่ี
ประเทศโปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส ประเทศบา้นใกล้เรือนเคียงกนัท่ีซ่ึงมีประวติัอนัยาวนานท่ี
น่าสนใจ มีทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีบ่งบอกถึงประวติัความเป็นมาของแต่ละประเทศ ท่ีมีเสน่ห์น่าหลงใหลและครบเคร่ือง 
มีทั้งความรู้เก่ียวกบัสงคราม ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา สถาปัตยกรรมท่ีงดงามและด่ืมด ่ากบัทิวทศัน์
ของธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัประเทศโปแลนด ์
ลิทวัเนีย เบลารุส รวมถึงสัมภาษณ์ทีมงานท่ีมีประสบการณ์โดยตรงภายในสถานท่ีประกอบการและ
ตดัสินใจจดัท าโครงงานเส้นทางท่องเท่ียวท่ีโปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส เดินทางโดยสายการบิน
กาตาร์แอร์เวย ์Qatar Airways เป็นเวลา ใน10วนั8 คืน โดดเด่นกบั 6 สถานท่ี พระราชวงัวิลานอฟ 
เหมืองเกลือวเิอลิคชกา มหาวหิารแห่งวลินีอุส เนินสุสานไมก้างเขน หมู่บา้นคาทิน ปราสาทเมียร์ 

ผลการท าของโครงงานน้ี บริษทัสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอดพฒันาโปรแกรมทวัร์ต่างๆ ให้
เป็นท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เพิ่มกลุ่มลูกคา้ให้แก่บริษทัและเพิ่มตวัเลือกให้แก่
นกัท่องเท่ียวและสนบัสนุนใหบ้ริษทั ประเทศ มีรายไดเ้พิ่มข้ึนได ้
ค าส าคญั : ยโุรป / โปแลนด ์/ ลิทวัเนีย  / เบลารุส  
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Abstract 
The Public Holidays Co. Ltd. is a travel agency handling inbound and outbound, 

specializing in travel in Asia, Austria and Europe by leading airlines. The objective was to learn 
Europe routes which were unknown and open to new program tours at Poland, Lithuania, 
Belarus. Many opportunities were presented to offer a new program tour in Europe, that’s new 
and unknown at these 3 countries: Poland, Lithuania, Belarus. They all have an interesting 
history, natural attraction, historical attraction, and cultural attraction. These things tell about 
history that’s charming and complete. They have history about wars, belief in religion, 
architecture and view of beautiful natural. 

So we are studying about Poland, Lithuania and Belarus. Then we proposed to open up a 
new program tour at Poland, Lithuania, Belarus by Qatar Airway for 10 days and 8 nights. The 6 
places to visit were: Wielicza Salt Mine, Vilnius Cathedral, Hill of Crosses, Khatyn Village and 
Mir Castle Complex.  

The results found that the company was able to tailor the project to the development of 
various programs tour. This tour is more interesting and responds to customers desires.  
Keywords: Europe / Poland / Lithuania / Belarus  
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บทที่ 1  
ทีม่าและความส าคญั 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อย่างหน่ึงของประเทศไทยท่ีท ารายไดใ้ห้

ประเทศเป็นจ านวนมากต่อปีและยงัเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัดา้นการ
ท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารหรือบริษทัน าเท่ียว นอกจากน้ีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวสมยัใหม่ท่ีแปลกใหม่และหลากหลายมากข้ึนใน ปัจจุบนัมีความตอ้งการเดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีต่างปะเทศข้ึนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่เปิดโลกกวา้งท่ีต่างแดน เรียนรู้วฒันธรรมใหม่ 
ส่งผลให้เกิดบริษทัน าเท่ียวมากข้ึนและมีการแข่งขนัทางการตลาดสูงข้ึนตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมากข้ึนตามยคุสมยั 

บริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์จ  ากดั (Public Holidays CO ., LTD) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 
2544 เป็นบริษทัขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีเปิดบริการธุรกิจน าเท่ียวทั้ งในประเทศ (Inbound) และ
ต่างประเทศ (Outbound) ทางบริษทัมีโปรแกรมหลากหลายเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว โดยเปิดเส้นทาง
เอเชีย ยโุรป ออสเตรีย แต่โปรแกรมส่วนมากจะเนน้ไปท่ีประเทศจีนแผน่ดินใหญ่เป็นรูปแบบท่องเท่ียว
ท่ีทนัสมยัและมีเอกลกัษณ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกคา้ในบริษทัเป็นอยา่งมาก ดว้ยความบริการอยา่งมือ
อาชีพของบริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์จ  ากดั ท าใหบ้ริษทัมีฐานลูกคา้เก่าอยา่งแน่นหนาผูท่ี้เคยใชบ้ริการแลว้
กก็ลบัมาใชบ้ริการอีกซ ้ าๆและยงับอกต่ออีกดว้ย ทางบริษทัจึงอยากตอบแทนลูกคา้โดยการเปิดเส้นทาง
ใหม่เพื่อเพิ่มตวัเลือกใหแ้ก่ลูกคา้ทุกท่าน  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าจึงสนใจในการจดัท าโครงงานการท่องเท่ียวเพื่อน าเสนอรายการน าเท่ียว
ท่ีแปลกใหม่และหลากหลายให้แก่นกัท่องเท่ียวในประเทศท่ียงัไม่มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกันกัในเร่ือง
การท่องเท่ียวคือประเทศโปแลนด์ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
โบราณวตัถุ ร่องรอยเมืองเก่าหลงัจากการเกิดสงครามหลายคร้ัง ประเทศลิทวัเนียประเทศท่ีมีความโดด
เด่นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงามของทะเลสาบอนัอุดมสมบูรณ์ ประเทศเบลารุสเป็นประเทศ
ท่ีมีความโดดเด่นดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและโบราณสถาน ปราสาทเก่าแก่และพิพิธภณัฑ์
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประเทศเหล่าน้ีเป็นประเทศบา้นใกลเ้รือนเคียงกนั ซ่ึงมีวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ
ท่ียงัไม่ค่อยมีผูใ้ดไดรู้้และสัมผสัจากท่ีไหนมาก่อน  จึงไดจ้ดัท าโครงงาน เยือน 3 สถานท่ี สัมผสัมนต์
เสน่ห์แห่งยโุรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสายสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค (โปแลนด ์ลิทวัเนีย เบลารุส) เส้นทาง
น้ีเป็นเส้นทางท่ีคบัคัง่ไปดว้ยความรู้ดา้นประวติัความเป็นมา วฒันธรรม ธรรมชาติ โบราณสถานและ



 

โบราณวตัถุต่างๆของประเทศท่ีน่าหลงใหลเต็มไปดว้ยส่ิงแปลกใหม่และเสน่ห์ท่ีผูค้นยงัไม่รู้จกัอีก
มากมาย 

 
รูปท่ี 1.1 สถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวรายปี  2545-2560 

ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ (http://service.nso.go.th/nso/web/statseries23.html) 
จากกราฟสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวรายปีพ.ศ. 2545-2560 พบว่าความเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545-2560 เร่ิมตั้งแต่ในปี พ.ศ.2545 มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใน
ประเทศไทย 10.8 ลา้นคน โดยตวัเลขในปีถดัไปไดมี้การลดนอ้ยลงและมากข้ึนสลบักนัไปในแต่ละปี 
เน่ืองจากบางปีมีเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในประเทศท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการท่องเท่ียวในประเทศใน
แง่ลบ เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางดา้นการเมือง สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภยัของธรรมชาติ แต่เม่ือ
ประเทศเห็นถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมของการท่องเท่ียวก็เกิดการปรับปรุงดูแลและส่งเสริม
ทางด้านท่องเท่ียวให้ดีมากยิ่งข้ึน ท าให้ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จักโด่งดังในด้านการท่องเท่ียว มี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนตามล าดบั ซ่ึงตวัเลขสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวในปีพ.ศ. 
2560 ท่ีเขา้มาในประเทศไทยมากท่ีสุดถึง 36.7 ลา้นคนเป็นตวัท่ีบ่งช้ีไดเ้ป็นอย่างดีว่าการอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวในประเทศไทยพฒันาข้ึนเป็นอยา่งมากจากปีพ.ศ.2545  
 



 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏี เอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการจดัท าโครงงานเร่ือง เยือน 3สถานท่ี สัมผสัมนตแ์ห่งยโุรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสายสถาปัตยกรรม 
ทะเลสาบและประวติัศาสตร์สุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารและ
วรรณกรรมดงัน้ี 
2.1 ขอ้มูลประเทศโปแลนด ์
2.2 ขอ้มูลประเทศลิทวัเนีย 
2.3 ขอ้มูลประเทศเบลารุส 
2.4 ขอ้มูลวีซ่า 
2.5 ความหมายของการท่องเท่ียว 
2.6 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและการจดัรายการน าเท่ียว 
2.7 การคิดราคาขายและการลดตน้ทุน 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ข้อมูลประเทศโปแลนด์ 
ประเทศโปแลนดห์รือช่ือทางการคือสาธารณรัฐโปแลนด ์เป็นประเทศในตอนกลางของยโุรป เขตแดน
ดา้นตะวนัตกจรดเยอรมนี ทางใตจ้รดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียทางตะวนัออกจรดยูเครนและ
เบลารุส ทางเหนือจรดทะเลบอลติกและลิทวัเนียและแควน้คาล่ีนินกราดของรัสเซีย โปแลนด์เคยเป็น
ดินแดนส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิรัสเซีย 
 

 
รูปท่ี2.1 แผนท่ีประเทศโปแลนด ์

ท่ีมา https://www.sanook.com/news/1674049/ 

https://www.sanook.com/news/1674049/


 

 

เมืองหลวง วอร์ซอ 
ภูมิประเทศโปแลนด์เป็นประเทศท่ีใหญ่อนัดับสองของยุโรปเป็นท่ีราบเกือบทั้งประเทศ นอกจาก
บริเวณชายแดนตอนใตเ้ป็นทิวเขาตาตรา 
อากาศโปแลนดมี์อากาศ 4ฤดู โดยฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 15-30 องศา และฤดูองศา  
0 -25 องศา 
การปกครอง โปแลนด์ปกครองแบบประธานาธิบดีและรัฐสภา โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง 
และอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 5 ปี  
ศาสนา โรมนัคาทอลิก 
สกลุเงิน สวอ็ตต้ี 
ภาษา ราชการคือภาษาโปแลนดเ์ป็นภาษาตระกลูสลาฟ (Slavic) 
ประชากร 40 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นชาวโปล 
 
2.2.1 ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศโปแลนด์ 
พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace)  พระราชวงัหลวงท่ีตั้งอยูใ่นยา่นวิลานอฟเป็นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัทางประวติัศาสตร์อยูม่ากมายและเป็นหน่ึงอนุสรณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของโปแลนดพ์ระราชวงัวิ
ลานอฟถูกสร้างข้ึนส าหรับสมเด็จพระเจา้จอห์นท่ี 3 โซบีสกีแห่งโปแลนด ์ปัจจุบนัพระราชวงัเป็นหน่ึง
ในพิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหเ้ขา้ชมแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในโปแลนด ์
 

 
รูปท่ี 2.2 พระราชวงัวิลานอฟ 

ท่ีมา https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/ 
 

https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/


 

 

พระราชวังหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle) หรือท่ีประทบัของราชวงศโ์ปล ตั้งอยูก่ลางจตุัรัสในยา่น
เมืองเก่าแก่ท่ีมีความคลาสสิคและเม่ือยอ้นไปถึงปี 1339 มีการบนัทึกจากทูตของสันตะปาปาว่าพระเจา้ 
Casimir III แห่งโปแลนดมี์ความยดัแยง้กบัราชวงศเ์ยอรมนัส้ินคริสตศ์ตวรรษท่ี13 ในช่วง Conrad II ดุ๊
กแห่ง Mosavia ปกครองกรุงวอร์ซอร์ท่านก็ด าริท่ีจะสร้างพระราชวงัข้ึนเป็นท่ีพ านัก  และท่านก็
ปรับปรุงใหม่ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ ถือวา่เป็นจตุัรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์อาคารถูกตกแต่อยา่ง
วิจิตร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมแห่งหน่ึงในโปแลนด ์

 
รูปท่ี 2.3 พระราชวงัหลวงกรุงวอร์ซอร์ 

ท่ีมา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421 
 
ปราสาทมอลมอร์ก(Malbork Castle) เป็นสถาปัตยกรรมอิฐแห่งโปแลนด์ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลก เดิมท่ี
ปราสาทน้ีตั้งข้ึนโดยอศัวินของศาสนาศริสต ์นิกายทอยโลนิค รูปแบบของปราสาทนั้นเป็นตวัอย่างท่ี
แสดงถึงศิลปะของป้อมปราการในยุคกลางเพื่อรับการโจมตีของศตัรู ปราสาทมอลมอร์กเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมท่ีสุดของเมือง มลัมอร์ก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1274  
 

 
รูปท่ี 2.4 ปราสาทมอลมอร์ก 

ท่ีมา https://travel.thaiza.com/foreign/336537/ 

http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421
https://travel.thaiza.com/foreign/336537/


 

 

เมืองกดังส์ (Gdansk) ถือเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของ
สหภาพแรงงานโชริแดริต้ีท่ีมีนายเลควาเวนช่าเป็นประธานหลายคน หลงัจากการต่อสู้น้ีท าใหโ้ปแลนด์
กลายเป็นประชาธิปไตยเจริญกวา่ยโุรปทั้งหลายในทวีป เมืองน้ีตั้งช่ือฝ่ังทะเลบอลติกของโปแลนด ์เมือง
เก่าน้ีงดงามยิ่งนัก แม้ว่าบางส่วนจะเป็นตึกใหม่ท่ีสร้างข้ึนหลังจากท่ีได้รับความเสียหายจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ไม่ท าให้เมืองเก่าแห่งน้ีดูดอ้ยลงเลย ซ่ึงเมืองกดงัส์เป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม
ไปมากอีกเช่นเคย 
 

 
รูปท่ี 2.5 เมืองกดงัส์ 

ท่ีมา https://themomentum.co/travel-to-gdansk/ 
 
เมืองทวัรุน (Torun) เป็นเมืองท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์หลงัจากองศก์รยเูนสโก ประกาศจดัอนัดบั
ให้เมืองน้ีกลายเป็นเมืองมรดกโลก ในตวัเมืองมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์อยู่มากมาย สถานท่ี
ท่องเท่ียวมีความโด่งดงั ทวัรุนจึงอยูใ่นแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัในทวีปยโุรป ส่ิงท่ีน่าสนใจ
คือเมืองน้ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เป็นผลมาจากการอนุรักษ ์ดูแลอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอย่างดี และมี
ความคลาสสิคเหมาะแก่การมาท่องเท่ียวอยา่งมาก 

 
รูปท่ี 2.6 เมืองทวัรุน  

ท่ีมา http://www.gotogethertravel.com/แกรนดโ์ปแลนด ์

https://themomentum.co/travel-to-gdansk/
http://www.gotogethertravel.com/แก


 

 

วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) เป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูปนกับุญมาดอนนาสีด า Black Madonna
ซ่ึงท่ีโลกท่ีนับถือศาสนาคริสตจ์ะรู้จกัเป็นอย่างดี ตวัโบสถส์ร้างในศตวรรษท่ี 14 ในปี ค.ศ 1382 โดย
การบริจาคท่ีดินของท่านดุก แห่งโอปอลมอบทั้งมอบรูปท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีคือรูปของ Black Madonna 
จากการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ภาพน้ีมีอายุกว่าร้อยปี ซ่ึงวิหารจสันาโกราเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจอีกแห่งหน่ึง 
 

 
รูปท่ี 2.7 วิหารจสันาโกรา  

ท่ีมา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419 
 
มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw) เป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมืองว
รอตสวาฟ ซ่ึงในช่วง100ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟไดรั้บรางวลัโนเบล เป็นรางวลัประจ าปี
ระดับนานาชาติ ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาโดยส่ิงประดิษฐ์ท่ีโดดเด่น  
มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล ,โกดงั, และคุมขงัเชลยสงครามสมยัยุคสงครามกบั
รัสเซีย ซ่ึงห้องสมุดเคยของมหาวิทยาลัยเคยถูกใช้เป็นฐานบัญชาการรบของกลุ่มนาซีในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดว้ย   

 
รูปท่ี 2.8 มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟ 

ท่ีมา https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/ 

http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419
https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/


 

 

เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw) เมืองเป็นท่ีใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตกของโปแลนด์ จุดเด่นของเมืองน้ีคือ 
“ความใหญ่” จะเห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรือนและสถานท่ีต่างๆในเมืองน้ีลว้นแลว้แต่มีขนาดสูงใหญ่ ท า
ใหเ้ป็นจุดน่าสนใจของเมืองน้ี ตั้งแต่สถานีรถไฟ (Railway Station)  ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางและสวยงาม  
รวมไปถึง Old Town  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหน่ึงเมืองในยโุรป จุดเด่นท่ีอยา่งหน่ึงในเมืองน้ีคือมีสะพานขา้ม
แม่น ้ าจ  านวนมาก นบัแลว้มากกว่า 100 สะพาน จนไดช่ื้อว่า “เป็นเมืองแห่งสะพาน”  (The City Of 
Brideges )ศิลปะและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ีมีความผสมผสานหลายแบบ และเมืองน้ีคลา้ยกบั
ลกัษณะหลายเมืองในเยอรมนั  

 
รูปท่ี 2.9 เมืองวรอตสวาฟ  

ท่ีมา https://pantip.com/topic/35959889 
 

เหมืองเกลือวิเอลคิชกา (Wieliczka Salt Mine) เหมืองแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมืองวิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา 
เหมืองเกลือวิเอลิคชาจดัเป็นเมืองเกลือท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในโลก  และยงัไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก ในปี 1978ความสนใจของเหมืองน้ีคือ เหมืองน้ีมีความยาว 300 กิโลเมตร ปัจจุบนัเหมืองดงักล่าว
ประกอบดว้ยเมืองใตดิ้นท่ีไดรั้บการแกะสลกัดว้ยเกลือทั้งหมด 

 
รูปท่ี 2.10 เหมืองเกลือวิเอลิคชกา 

ท่ีมา  https://travel.thaiza.com/amaze/191717/ 

https://pantip.com/topic/35959889
https://travel.thaiza.com/amaze/191717/


 

 

2.2.2 ข้อมูลทีพ่กัในประเทศโปแลนด์ 
Nidzica Castle Hotel โรงแรมตั้งอยูก่ลางป่า สถานท่ีค่อนขา้งเงียบสงบ ร่มเยน็ เหมาะแก่การมาพกัผอ่น 
ภายในโรงแรมมีมา้นัง่ส าหรับเด็กๆ การตกแต่งโรงแรมค่อนขา้งมีความคลาสสิค มีทะเลสาบบ่อน ้ าโค
นมและมีบ้านให้เช่าอีกด้วย ห้องพกัมีความคลาสสิกแต่งโทนสีเทา ซ่ึงสะอาดและสมบูรณ์แบบ 
พนกังานทุกคนเป็นมิตร จุดไฮไลทข์องโรงแรมน้ีคือการนวดสปา แขกท่ีเขา้มาพกัมกัจะมาท าการนวดส
ปาเป็นอนัดบัแรก เพราะมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นสปาคอยใหบ้ริการอยูเ่สมอ  
 

 
รูปท่ี 2.11 Nidzica Castle Hotel 

ท่ีมา https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-
Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html 

 
Mercure Torun Centrum Hotel โรงแรมแห่งน้ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองใกลก้บัยา่นเมืองเก่าและสถานท่ี
ก าเนิดของ Nicolaus Copernious มีห้องพกัทั้งหมด 105 ห้อง ห้องพกัสะดวกสบายตกแต่งให้มีความ
คลาสสิค ห้องมีเคร่ืองปรับอากาศและมีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อไดอ้ย่างรวดเร็ว แถมโรงแรมยงัมีห้อง
ประชุมท่ีทนัสมยัพร้อมอุปกรณ์ครบครัน บริเวณรอบๆโรงแรมมีแหล่งชอ้ปป้ิงและร้านอาหารมากมาย
แถมสวนสาธารณะและโรงแรมตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอีกดว้ย  
 

 
รูปท่ี 2.12 Mercure Torun Centrum Hotel 

ท่ีมา https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.htm 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html
https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.htm


 

 

INX Design Hotel โรงแรมแห่งน้ีตั้งอยูใ่น Krakow ห่างจาก Galeria Kazimierz โรงแรมมีศูนยอ์อก
ก าลงักายและเลานจอ์ยูใ่นส่วนกลาง โรงแรมระดบั 4 ดาวท่ีมีความนิยมและมีช่ือเสียงอยา่งมากแห่งหน่ึง
ในโปแลนด ์ส่ิงอ านวยความสะดวกคือ โรงแรมแต่ละห้องมีโต๊ะท างาน โทรทศัน์จอแบน และห้องน ้ า
ส่วนตวั มีเคร่ืองปรับอากาศ และWifi ในส่วนของหอ้งอาหาร จะมีบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ ใหบ้ริการทุกเชา้ท่ี
โรงแรม มีร้านอาหารยอดนิยมท่ีท าโดยฝีมือผูเ้ช่ียวชาญในดา้นอาหารคอยให้บริการ จุดไฮไลทคื์อการ
ซาวน่า ผูเ้ขา้พกัมกัจะท าการซาวน่าเป็นอยา่งแรก ซ่ึงบริเวณรอบๆโรงแรม จะมี Old Town เป็นจุดหมาย
ยอดเยีย่มส าหรับผูเ้ดินทางท่ีสนใจอาหาร ร้านอาหารและประวติัศาสตร์ต่างๆในโปแลนด ์
 

 
รูปท่ี 2.13  INX Design Hotel 

ท่ีมา https://www.cleartrip.com/hotels/info/inx-design-hotel-2343528 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2 ข้อมูลประเทศลทิวัเนีย  
ลทิัวเนีย (Lithuania) หรือช่ืออยา่งเป็นทางการ สาธารณะรัฐลิทวัเนีย  ( Republic of Lithuania) ตั้งอยู่
กลางทวีปยุโรปทางฝ่ังตะวนัออกของทะเลบอลติก ทิศเหนือจรดรัตเวีย ทิศตะวนัออกและทิศใตติ้ด
เบลารุสและทิศตะวนัตกเฉียงใตจ้รดโปแลนด์และรัสเซีย ลิทวัเนียเป็นประเทศแรกในแถบบอลติกท่ี
ได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ซ่ึงหลังจากได้รับอิสรภาพ ประเทศลิทัวเนียได้รับการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศข้ึนมา จนไดเ้ขา้มาเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.14 แผนท่ีประเทศลิทวัเนีย 
ท่ีมา : https://www.mapsofworld.com/lithuania/lithuania-political-map.html 

เมืองหลวง กรุงวิลนีอุส ( Vilnius ) 
ภูมิประเทศ  มีพื้นท่ี 65,300 ตารางกิโลเมตรใหญ่ท่ีสุดในจ านวน 3 ประเทศแถบบอลติก   ( เอสโตเนีย 
ลตัเวีย และลิทวัเนีย)  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าสนและเนินทราย ลิทวัเนียเป็นแหล่งอ าพนั (Amber) ท่ี
ส าคญั 
อากาศ อากาศเปล่ียนแปลงบ่อย เพราะอยูร่ะหว่างอากาศแบบชายทะเล กบัแบบทวีปยโุรป มีฝนตกปาน
กลางกบัหนา้หนาวและหนา้ร้อน 
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐสภา 
ศาสนา ศาสนาท่ีมีคนนบัถือมากท่ีสุดคือ ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค ชาวรัสเซียในลิทวัเนีย ส่วน
ใหญ่นบัถือคาทอลิค นิกายออร์ธอดอกซ์ 
สกลุเงิน ยโูร อตัราแลกเปล่ียน 1 ยโูร เท่ากบั  37.73 บาท 
ภาษา Lithuanian ( เป็นภาษาราชการ ) 
เช้ือชาติ ลิทวัเนีย 84.1% โปแลนด ์6.6 % รัสเซีย 5.8% เบราลุส 1.2 %และอ่ืนๆ1.1% หรือระบุไม่ได ้1.2 
% 



 

 

ประชากร 2,823,859 ลา้นคน (ค่าประมาณเดือนกรกฎาคม 2560) 
 
2.3.1 ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศลทิวัเนีย 
โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church) สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เป็นโบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก
ขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นเมืองวิลนีอุสท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย ลกัษณะของโบสถเ์ดิมทีเคยเป็น
โบสถไ์มแ้ต่ในปัจจุบนัไดมี้การบรูณะใหม่โดยการใชอิ้ฐและหินเป็นโครงสร้างหลกัแทน โบสถเ์ซนต์
แอนเป็นสถาปัตยกรรมโกธิคท่ีสวยท่ีสุดในลิทวัเนีย และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
ยเูนสโกอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.15 โบสถเ์ซนตแ์อน (St.Ann’s Church) 

ท่ีมา https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html 
มหาวหิารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral) เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีสุดในลิทวัเนีย ถูกสร้างข้ึนในปี
คริสต์ศกัราชท่ี 1251 เดิมทีมหาวิหารแห่งน้ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคแต่ถูกปรับเปล่ียนให้เป็น
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคในเวลาต่อมา ภายในวิหารมีภาพงานศิลปะมากกว่า 40 ช้ิน รวมถึงศิลปะฝา
ผนังและภาพวาดเก่าแก่หลากหลายขนาดในช่วงสมัยศตวรรษท่ี 14 และยงัเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.16 มหาวิหารแห่งวิลนีอุส 

ท่ีมา http://www.lithuania.travel/en-gb/attractions/vilnius-cathedral/17149 

https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html


 

 

ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ทาง
ประวติัศาสตร์แห่งหน่ึงของประเทศลิทวัเนีย ลกัษณะของปราสาทเหมือนหอคอย สร้างดว้ยอิฐสีแดงถูก
สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 – 14 ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีเมืองวิลนีอุสซ่ึงเป็นจุดชมเมืองท่ีสวยท่ีสุด 
 

 
รูปท่ี 2.17 ปราสาทเจดิมินาส 

ท่ีมา https://www.tieweng.com/gediminas-tower-vilnius-lithuania/ 
 
ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ถูกสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 บนเกาะกลางทะเลสาบ
กาลฟ์ ถูกโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามของตน้ไมเ้ขียวขจีและทะเลสาบมีสะพานไมเ้ช่ือมต่อกบั
อีกฝ่ังไวใ้ห้เดินขา้มไปมาไดอ้ย่างสะดวก ตวัประสาทสร้างข้ึนจากอิฐสีส้ม ภายในตวัปราสาทมีการจดั
แสดงพิพิธภณัฑท่ี์บอกถึงประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจของปราสาท และวตัถุโบราณต่างๆ เช่นบลัลงัก์
ของกษตัริยแ์ละพระราชินีในสมยัท่ีทราไกยงัเป็นเมืองหลวงของประเทศลิทวัเนีย 
 

 
รูปท่ี 2.18 ปราสาททราไก  

ท่ีมา https://onestep4ward.com/fairytale-buildings-trakai-castle-lithuania/ 
 
 

https://www.tieweng.com/gediminas-tower-vilnius-lithuania/


 

 

ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves) เป็นทะเลสาบขนาด 30 ตารางกิโลเมตรซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเมืองทราไก มีเกาะแก่งอยู่ภายในมากกว่า 20 เกาะ มีธรรมชาติท่ีสวยงามน่าชมบรรยากาศดี 
นกัท่องเท่ียวมกันิยมท ากิจกรรมป่ันจกัรยานชมเมือง เดินเล่นตาทางริมทะเลสาบ พายเรือหรือล่องเรือ
เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบแห่งน้ี 
 

 
รูปท่ี 2.19 ทะเลสาบกาลฟ์  

ท่ีมา https://www.wallpaperflare.com/beige-and-red-castle-near-body-of-water-lithuania-castle-lake-
trakai-wallpaper-225784 

 
ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) เป็นปราสาทท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคซ่ึงถูกสร้างข้ึนในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 14 ตั้งอยูท่ี่ริมแม่น ้าเมมูนสั ลกัษณะของปราสาทเป็นอิฐท่ีสม้ ภายในเป็นสถานท่ีจดัแสดง
แกลเลอร่ีรูปภาพศิลปะภาพถ่าย ภาพวาดต่างๆท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของประเทศลิทวัเนีย รวมถึง
โบราณวตัถุต่างๆอีกดว้ย 
 

 
รูปท่ี 2.20 ปราสาทเคานาส  

ท่ีมา http://www.rearviewmirror.tv/kaunas-lithuania/ 
 

http://www.rearviewmirror.tv/kaunas-lithuania/


 

 

 
โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิกขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่
กลางเมืองเคานาสถูกสร้างข้ึนในระหว่างปี คริสตศ์กัราชท่ี 1891-1895 เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบ
แซนไทน์ มีหลงัคารูปโคง้และโดมขนาดใหญ่โดดเด่น ดว้ยอากาศท่ีสงบร่มร่ืนและสวยงามผูค้นจึงนิยม
มาเดินเล่น นัง่เล่น ปิคนิคกนัท่ีโบสถแ์ห่งน้ี 

 
รูปท่ี 2.21 โบสถเ์ซนตไ์มเคิล  

ท่ีมา https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-roman-
catholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403 

เนินสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เป็นเนินเขาท่ีเตม็ไปดว้ยไมก้างเขนขนาดต่างๆปักตั้งรวมกนัอยู่
เป็นจ านวนมากมาย เป็นสถานท่ีบ่งบอกถึงความเช่ือทางศาสนาของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก การ
ปักตั้งไมก้างเขนเป็นการท่ีชาวเมืองตอ้งการแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ของการเรียกร้องอิสรภาพจากการ
รุกรานโดยคนภายนอก นอกจากน้ียงัมีคนบางกลุ่มเช่ือกันว่าการน าไม้กางเขนมาปักท่ีน่ีเป็นการ
อธิษฐานขอพรอีกรูปแบบอีกดว้ย การปักไมก้างเขนบนเนินเขาแห่งน้ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ใน
ปัจจุบนัมีไมก้างเขนอยูใ่นบริเวณเนินเขามากกว่าหน่ึงแสนอนั นอกจากจะมีไมก้างเขนแลว้ยงัมีรูปป้ัน
พระเยซู พระแม่นารีและรูปป้ันทางศาสนาคริสตอ่ื์นๆเป็นจ านวนมากอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.22 เนินสุสานไมก้างเขน  

ท่ีมา https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-of-
crosses-religious-tourism/ 

https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-roman-catholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403
https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-roman-catholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403
https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-of-crosses-religious-tourism/
https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-of-crosses-religious-tourism/


 

 

วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Cathedral of St.Peter and Paul) เป็นวิหารยคุเรอเนสซองส์ท่ีโดด
เด่นและสวยงามท่ีสุดในประเทศลิทวัเนีย การตกแต่งภายในเป็นสไตลบ์าโรก สูง 84 เมตร ตั้งอยู่ใกล้
เนินสุสานไมก้างเขน วิหารท่ีแห่งน้ีเป็นอนุสาวรียท์างธรรมชาติและเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั
แห่งหน่ึง  

 
รูปท่ี 2.23 วิหารเซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อล 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Peter_and_St._Paul,_Vilnius 
2.2.3 ข้อมูลทีพ่กัในประเทศลทิวัเนีย 
Margis Hotel เป็นโรงแรมท่ีลอ้มรอบไปดว้ยภูมิทศัน์ธรรมชาติท่ีมีความสวยงามของเนินเขาท่ีเงียบ
สงบบนทะเลสาบมากิสท่ีห่างจากทะเลสาบทราไกเพียง 8 กิโลเมตร ภายในห้องพกัตกแต่งดว้ยสไตล์
คลาสสิคมีห้องประชุมบริการให้ มีสปาและซาวน่าท่ีให้บริการอยู่บริเวณริมทะเลสาบ สามารถ
เพลิดเพลินกบัอาหารนานาชาติและบาร์บีคิวท่ีหอ้งอาหารของทางโรงแรมได ้มีระเบียงกลางแจง้พร้อม
ทิวทศัน์ธรรมชาติของทะเลสาบ 

 
รูปท่ี 2.24 Margis Hotel 

ท่ีมา https://www.cybevasion.fr/hotel-margis-trakai-h363221_en.html 



 

 

Siauliai Hotel เป็นโรงแรมท่ีตั้งอยูก่ลางใจเมือง มีสถานีรถไฟและสถานีรถบสัท่ีอยูใ่กลก้บัโรงแรม 
หนา้ต่างของโรงแรมสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองได ้นอกจากน้ียงัมีน ้ าพุท่ีมีความสวยงาม
พร้อมรูปป้ันท่ีมีความงดงามอยู่หน้าโรงแรม ภายในห้องตกแต่งอย่างหรูหรา มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ใหบ้ริการ ฟิตเนส สระวา่ยน ้า หอ้งสปาและซาวน่า หอ้งอาหารนานาชาติท่ีคอยใหบ้ริการอยา่งอบอุ่น 
 

 
รูปท่ี 2.25 Siauliai Hotel 

ท่ีมา https://www.a-hotel.com/lithuania/18842-siauliai/250873-1-hotel-siauliai/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 ข้อมูลประเทศเบลารุส  
เบลารุสหรือช่ือทางกลางว่า สาธารณรัฐเบลารุส เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ในภูมิภาค
ยุโรปตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกับ รัสเซีย ยูเครน โปแลนด์ ลิทวัเนีย และลตัเวีย เมืองหลวงของ
ประเทศ คือกรุงมินสก์ เมืองส าคญัของประเทศไดแ้ก่ เบรตส์กรอดโน กอเมล และวีเซียบสค ์ประเทศ
เบลารุสเร่ิมจากการตั้งถ่ินฐานของชาวสลาฟในอดีต และเกิดเป็นอาณาจกัรภายหลงั ต่อมาเบลารุสถูก
ลิทวัเนียยึดครอง เม่ือประกาศเอกราชไดไ้ม่นาน ก็ถูกสหภาพโซเวียตเขา้ยึดครองอีก ประเทศเบลารุส 
ไดรั้บเอกราชจากในอดีต สหภาพโซเวียตเม่ือปี พ.ศ 2534 เป็นหน่ึงในสิบสองของประเทศของเครือรัฐ
เอกราช 
 

 
รูปท่ี 2.26 แผนท่ีประเทศเบลารุส 

ท่ีมา http://www.operationworld.org/country/bela/owtext.html 
เมืองหลวง มินสก ์
ภูมิประเทศ เป็นท่ีราบกวา้งและเป็นท่ีราบน ้าท่วมถึง 
อากาศ อากาศหนาวในฤดูหนาว อากาศเยน็และช้ืนในฤดูร้อนและจะแตกต่างไปตามท่ีตั้งและการติดกบั
ทะเล 
การปกครอง ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 
ศาสนา ออร์เทอร์ด็อกซ์ตะวนัออก 48.3 % คริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค 7.1 % อ่ืนๆ      3.5 % และไม่นบั
ถือศาสนาใดๆ 41.1 % 
สกลุเงิน  เบลารุสรูเบิล 
ประชากร 9.509 ลา้นคน 
 
 

http://www.operationworld.org/country/bela/owtext.html


 

 

2.4.1 ข้อมูลสถานทีท่่องเทีย่วในประเทศเบลารุส 
มินสก์ Minsk ตามอธัยาศยั เมืองหลวงของประเทศเบลารุส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่
กลางริมแม่น ้ าสวิสเลาะ ( Svislaoh ) และแม่น ้ าเนียมีฮา โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ท่ีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 280.4 เมตร นอกจากน้ี กรุงมินสกถื์อว่าเป็นศูนยก์ลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมหลกัของเบลารุสอีกดว้ย  
 

 
รูปท่ี 2.27 เมืองมินสก ์

ท่ีมา https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html 
 
หมู่บ้านคาทิน ( Khatyn ) เป็นสัญลกัษณ์ของการเข่นฆ่าท่ีไดเ้กิดข้ึนในวนัท่ี 22 มีนาคม ปี 1943 
หมู่บา้นท่ีถูกเผาและประชาชนท่ีอาศยัไดถู้กท าร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทพันาซีของเยอรมนั 
เราจะไดช้มประวติัความเป็นมาต่างๆของเมืองน้ี 
 

 
รูปท่ี 2.28 หมู่บา้นคาทิน 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre 
 

https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre


 

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ( Dudutki Museum ) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัวิถีของ
ชาวเมืองเบลารุส เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ชาวเบลารุสเองมาเยี่ยมชมมากท่ีสุด เป็นพิพิธภณัฑท่ี์สะทอ้นใหเ้ห็น
ประเพณีมุ่งหมายในทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมเบลารุส ไฮไลทข์องพิพิธภณัฑน้ี์คือ กงัหันลมหน่ึงเดียวใน
เบลารุสท่ียงัใชง้านอยูจ่ริง นกัท่องเท่ียวจะไดช้มแบบจ าลองของถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.29 Dudutki Museum 

ท่ีมา http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm 
 
ปราสาทเมียร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวปลายศตวรรษท่ี 15 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิคและสร้างเสร็จใน
ศตวรรษท่ี 18 โดยดุ๊กอิลินิค และปราสาทแห่งน้ีถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ โดยองคก์ารยเูนสโก เพราะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามยิ่งใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ย
จินตนาการทางศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและบารอค ปราสาทน้ีมีสามชั้น ระเบียง
ซุม้และประตูถูกตกแต่งดว้ยหินปูน ดว้ยอาคารสร้างดว้ยอิฐแดง ภายในตวัปราสาทมีหอคอยสูงสร้างข้ึน
เพื่อเป็นป้อมปราการของปราสาท ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกนัการโจมตีในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

 
รูปท่ี 2.30 ปราสาทเมียร์ 

ท่ีมา  http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573 

http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm
http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573


 

 

หมู่บ้าน ซานต้าครอส  ( Santa Klaus Village ) ภายในหมู่บา้นมีท่ีท าการไปรษณียส์ าหรับท่านท่ี
ตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรักและมีขายของท่ีระลึก และถ่ายรูปกบัคุณซานตา้ครอสท่ีใจดีเป็นท่ี
ระลึกในการมาเยอืน  
 

 
รูปท่ี 2.31 หมู่บา้นซานตา้ครอส 

ท่ีมา  http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-
claus/8147694 

 
ป้อมปราการแห่งเบรสท์ ( The Breat Fortress ) เป็นป้อมท่ีถูกสร้างราวศตวรรษท่ี 19 โดยจกัรวรรดิ
รัสเซียเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของรัสเซีย สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีต่อตา้นกบั
กองทพัเยอรมนัท่ีบุกรุกเขา้มาในท่ีวนั 22 มิถุนายน 1941  และตามมาดว้ยสงครามในปี 1965 ซ่ึงป้อม
ปราการน้ีถูกตั้งเพื่อใหเ้ป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู ้

 
รูปท่ี 2.32 ป้อมปราการแห่งเบรสท ์

ท่ีมา https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/ 

http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-claus/8147694
http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-claus/8147694
https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/


 

 

พพิธิภัณฑ์ของป้อมปราการ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ของตวัเองในยโุรป เพราะว่าเป็นสถานท่ีท่ีได้
มีการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่วา่เป็นสถานท่ีท่ีคลาสสิค และมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
 

 
รูปท่ี 2.33 พิพิธภณัฑข์องป้อมปราการ 

ท่ีมา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg 
 
สวนสาธารณะของเมือง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของกองทหารรัสเซียในการต่อตา้นสงคราม แต่ต่อมา
สถานท่ีน้ีไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นสวนสาธารณะ สวนแห่งน้ีมีการปลูกตน้ไมห้ลายชนิด เป็นพนัธ์ุไมท่ี้หา
ยากในยโุรป เช่น พลาทานุส ทามาริสค ์และ เอลม์ ในปี ค.ศ 2004  มีการปรับปรุงใหส้วยงาม เป็นแหล่ง
พกัผอ่นของคนในเมืองเบรสท ์และไดมี้การเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมในปี 2006 เพื่อเฉลิมฉลองการ
ครบรอบหน่ึงร้อยปี 
 

 
รูปท่ี 2.34 สวนสาธารณะของเมือง 

ท่ีมา  http://www.city-walk.brest-belarus.org/park/park.html 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg
http://www.city-walk.brest-belarus.org/park/park.html


 

 

2.2.4 ข้อมูลทีพ่กัในประเทศเบลารุส  
Bon Hotel ตั้งอยูใ่นยา่นศูนยก์ลางของ Minsk ห่างจากสถานีรถไฟใตดิ้น Pushkinskaya 350 เมตร ซ่ึงส่ิง
อ านวยความสะดวกห้องพกัมีเคร่ืองปรับอากาศตูนิ้รภยัและทีวี และมีบริการบุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ทุกเชา้ 
โรงแรมมีความคลาสสิคตกแต่งเป็นโทนสีสม้ขาวท าใหดู้สวยงามและทนัสมยั 
 

 
รูปท่ี 2.35 Bon Hotel  

ท่ีมา http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel 
 
Hotel Bug Brest โรงแรมตั้งอยูใ่นเบรสตใ์กลก้บัป้อมปราการเบรสตแ์ละโบสถเ์ซนตแ์อนน์ รูปแบบ
และบริการของโรงแรมมีบริการอาหารเชา้ฟรี มีห้องอาหารแผนกตอ้นรับ  24 ชัว่โมง ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในหอ้งพกั หอ้งพกัทุกหอ้งไดรั้บการตกแต่งท่ีคลาสสิคท่ีสวยงามเฉพาะตวัมีบริการอินเตอร์เน็ต
ไร้สาย Wi-Fi ผูท่ี้เขา้พกัจะไดบ้ริการท่ีแสนอบอุ่น 
 

 
รูปท่ี 2.36 Hotel Bug Brest  

ท่ีมา https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp 

http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel
https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp


 

 

2.4 ข้อมูลวซ่ีา 
2.5.1 การย่ืนขอวซ่ีาเชงแก้น (Schengen Visa) (ส าหรับประเทศโปแลนด์และประเทศลทิัวเนีย) 

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) เหลืออายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งท่ียงั
ไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข้ึนไป หากมีเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 

2. แบบฟอร์มค าร้องขอยืน่วีซ่า กรอกขอ้มูลส่วนตวัความจริงเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
3. ประกนัการเดินทาง 
4. แผนการท่องเท่ียวแบบคร่าวๆ 
5. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร หรือมีขนาดเท่ากบัรูปในหนงัสือ

เดินทางจ านวน 2 รูป 
- ไม่สวมแวน่ตา , ถ่ายหนา้ตรง 
- ฉากหลงัสีขาว 
- ถ่ายไม่เกิน6 เดือน 
- อดัจากฟิลม์หรือโพลารอยดเ์ท่านั้น 

6. รายละเอียดท่ีพกั/ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 
7. หลกัฐานการท างาน จดหมายรับรองกรุณาระบุเป็น “ TO WHOM IT MAY CON 

CERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูตเท่านั้น 
- พนักงานบริษทั ใช้หนังสือรับรองท่ีท างานตอ้งเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง 

อตัราเงินเดือนปัจจุบนั วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างาน และวนัลางานท่ีเดินทางไปยโุรป 
- ขา้ราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่

จ าเป็นตอ้งระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณีท่ีเกษียณอายุ ในส าเนาบตัรขา้ราชการ
บ านาญ 

- เจา้ของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองจดหมายทะเบียน
หุน้ส่วน ท่ีส าเนาไวไ้ม่เกิน 3 เดือนอยา่งละ 2 ชุด กรณีไม่จดทะเบียนใหใ้ชเ้อกสาร
การเสียภาษี 

- นกัเรียน / นกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษาตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
ระบุชั้นเรียน พร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน และนกัศึกษา 

8. หลกัฐานการเงิน จดหมายท่ีรับรองการเงินกรุณาระบุเป็น “TO WHOM IT MAY 
CON CERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูตเท่านั้น กรุณาแนบสมุดบญัชีตวัจริง
มาดว้ย 



 

 

- กรณีมีบญัชีส่วนตวั ให้ใชจ้ดหมายรับรองการฝากบญัชีเงินออมทรัพย์ ควรเลือก
เล่มท่ีมีการเขา้ออกสม ่าเสมอและมีเงินจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั ออกจากธนาคาร
เป็นภาษาองักฤษ (ไม่รับกระแสรายวนั) และถ่ายส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน 
และควรปรับเป็นยอดปัจจุบนั 

- กรณีไม่มีบญัชีส่วนตวั ให้บุคคลอ่ืนหรือบุคคลในครอบครัวท าหนงัสือรับรองกา
รันตีโดยออกจากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ และระบุว่าออกค่าใชจ่้ายให้ จากนั้น
ถ่ายส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน และปรับเป็นยอดปัจจุบนั 

9. ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาสูติบตัร ในกรณีท่ีอายุต  ่ากว่า 20 
ปี 

10. ส าเนาใบสมรสหรือหยา่ ในกรณีท่ีสมรสแลว้หยา่กนั ส าเนาใบส าคญัถา้หากเปล่ียนช่ือ
หรือนามสกุลตอ้งเอามา (ถา้มี) 

11. หนงัสือยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ซ่ึงถา้หากไม่ได้
เดินทางกบับิดามารดาหรือเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น (จ านวน1 ชุด) พร้อมส าเนาบตัรประชาชน  

2.5.2 การย่ืนขอวซ่ีาประเทศเบลารุส 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) เหลืออายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน มีหนา้วา่ง 2 หนา้ข้ึน

ไปและหากมีเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย 
2. แบบฟอร์มขอวีซ่าของประเทศเบลารุส (Visa application form) สามารถดาวน์โหลด

ไดจ้ากทางเวบ็ไซตข์องสถานทูต กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษทั้งหมดใหเ้รียบร้อย 
3. ประกนัการเดินทาง (Travel Insurance) 2 ฉบบั 
4. แผนการเดินทางท่องเท่ียวคร่าวๆ 
5. รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 ใบ  

- ไม่สวมแวน่ตา 
- ถ่ายหนา้ตรง 
- เห็นดวงตาและหูทั้งสองขา้ง 
- ฉากหลงัสีขาว 
- ใส่เส้ือท่ีมีสีสัน (หา้มใส่สีขาว) 
- ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

6. รายละเอียดท่ีพกั/ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั 



 

 

7. ส าเนา ใบค าเชิญจากประเทศเบลารุส (Invitation) 1 ฉบบั 
8. เอกสารยนืยนัตวัตน 

- ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 2 ฉบบั 
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ 
- ส าเนาใบหยา่ (ในกรณีท่ีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปี ท่ีมีพอ่แม่หยา่กนั) 
- หนงัสือยนิยอมเดก็ไปต่างประเทศ (ในกรณีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบั

บิดา/มารดา) 
9. เอกสารการท างาน 

- พนักงานบริษทั ใบรับรองการท างานตอ้งใช้หนังสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ
ทั้งหมด ระบุต าแหน่งหน้าท่ี อตัราเงินเดือนปัจจุบนั วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานและ
เวลาท่ีเดินทางไปต่างประเทศ 

- นักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 
ระบุชั้นเรียนพร้อมส าเนาบตัรนกัเรียน/ส าเนาบตัรนกัศึกษา 

10. หลกัฐานการเงิน (Statement book bank) ใบรับรองของบญัชีออมทรัพยท่ี์มีการใช้
อยา่งสม ่าเสมอเป็นภาษาองักฤษทั้งหมด 

 

 
รูปท่ี 2.37 ตวัอยา่งวีซ่าเบลารุส 

ท่ีมา https://pantip.com/topic/36249416 
 
 
 



 

 

2.5 ความหมายของการท่องเที่ยว 
มีผูใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวมากมายเช่น  
วรรณา วงษว์านิช. ( 2550 : 9 ) ไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงกระท าเพื่อ
ผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าโดยปกติการท่องเท่ียวจะหมายถึงการเดินทางจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค านึงวา่ระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการคา้งแรมหรือไม่ 
ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ระยะทางในการ
ท่องเท่ียว ประเภทของการคมนาคม จ านวนสมาชิก หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็นตน้ 
องคก์ารท่องเท่ียวโลก ( World Tourism Organization : W.T.O ) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียว
ดงัน้ี “ Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying in places outside their 
usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.” 
จากความหมายน้ีสรุปไดว้่า การท่องเท่ียวหมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ
ชัว่คราว (ไม่มากกว่า1ปีติดต่อกนั ) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระและ
วตัถุประสงคใ์ดๆกไ็ด ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้
ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว (Tourism) 
หมายถึงการเดินไปเยอืนสถานท่ีต่างถ่ินซ่ึงไม่ใช่เป็นท่ีน าพกันกัอาศยัประจ าของบุคคลนั้น และเป็นการ
ไปเยอืนชัว่คราวโดยไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหารายได ้
 
2.6 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วและการจัดรายการน าเที่ยว 
ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว  
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เป็นการกระท าทุกอย่างของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้นนักท่องเท่ียวจะ
รู้ตวัหรือไม่ก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการณ์กระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตามเพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิง
หน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรม ภายนอกของนกัท่องเท่ียว ( Tourist’s Overt  
Behaviour ) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยัประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของ
นกัท่องเท่ียว Tourist’s  ( Covert  Behaviour ) เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆภายในร่างกายรวมทั้ง
ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายในจะมีความสัมพนัธ์กนั โดยมีพฤติกรรมภายในจะเป็น
ตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ Perreault และ Dorden (1979 ) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 



 

 

1. นักท่องเที่ยวแบบประหยัด ( Bugged Travelers ) โดยทัว่ไปแลว้นกัท่องเท่ียวประเภท
รายน้ีไดร้ายไดป้านกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหวา่งการหยดุพกัผอ่นหรือ
ท่องเท่ียวท่ีใชค่้าใชจ่้ายต ่า 

2. นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย ( Adventurous Travelers ) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาดี
และรายไดป้านกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างหยุดพกัผ่อนหรือการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภยั 

3. นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด ( Vacationers Travelers) เป็น
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ มกัใชเ้วลาในการคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหรือการเดินทางใน
คร้ังต่อไปวา่จะไปท่ีไหน อยา่งไร นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความกระตือรือร้นแต่มี
รายไดค่้อนขา้งนอ้ย 

4. นักท่องเที่ยวประเภทชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน  ( Moderates 
Travelers ) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีใจรักการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก และไม่สนใจการ
ท่องเท่ียวในระหว่างวนัหยุดสุดสัปดาห์หรือการใชเ้วลากบัการเล่นกีฬาแต่จะชอบการ
เดินทางท่ีใชร้ะยะเวลานานกวา่ 

องค์ประกอบในการจดัน าเทีย่ว 
อภิชาต อินทร์พงษ์พนัธ์ (2540) ได้ให้ค  าจ ากัดความของค าว่า องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวไวว้า่ หมายถึง ธุรกิจและบริการส่ิงอ านวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การคมนาคม การท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนโดยปราศจากการเดินทางเห็นจะไม่ได้การ
คมนาคมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวขยายตัวจนกลายเป็น
อุตสาหกรรม 

2. ท่ีพกั เม่ือมีการเดินทางก็จ  าเป็นต้องมีการพกัแรม ซ่ึงถือว่าอุตสาหกรรมท่ีพกัเป็น
อุตสาหกรรมท่ีท ารายไดเ้ป็นอนัดบัสองจากอุตสาหกรรมท่ีระลึก 

3. ร้านอาหาร และภตัตาคาร กิจกรรมท่ีตอ้งเกิดในระหวา่งท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทาง 
4. บริการน าเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการเดินทาง อ านวยความสะดวกในการ

เดินทางแก่นกัท่องเท่ียว 
5. ส่ิงดึงดูดใจเพื่อการท่องเท่ียว ทั้งส่ิงดึงดูดใดท่ีเป็นธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
6. ร้านขายของท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมือง เป็นธุรกิจท่ีท ารายไดสู้งสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั

ธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรม 



 

 

7. ความปลอดภยั เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากเช่นกนั 
 
 
2.7 การคิดราคาขายและการลดต้นทุน 
2.7.1 การคิดราคาขาย มี 2 หลกัในการคิด คือ ราคาขายทวัร์หนา้ร้านและราคาตามก าลงัซ้ือของลูกคา้ 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งคิดว่าไปเท่ียวท่ีไหน อยา่งไร ก่ีวนั อาหารก่ีม้ือ ท่ีพกัระดบัก่ีดาว ลูกคา้ก่ีคน รถบสั
ประเภทไหน มีมคัคุเทศก์ประเภทไหนบา้ง เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการจะสามารถต่อรองราคาสถาน
ประกอบการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในราคาพิเศษได ้เช่น ถา้หากมีลูกคา้ 15 คน ก็จะใหเ้ป็น 15+1 คือใหฟ้รี 1 
คน คือส าหรับหวัหนา้ทวัร์เป็นตน้ การค านวณราคาจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได ้ราคาท่ีตั้งหลงัจากท่ี
หักลบตน้ทุนทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่สูงหรือต ่าจนเกินไป จะตอ้งมีก าไรเหลือพอส าหรับด าเนินธุรกิจ โดย
แต่ละบริษทัจะมีวิธีคิดท่ีแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับจุดคุม้ทุนของแต่ละบริษทั ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง
องค์ประกอบของการจัดน าเที่ยวดงัน้ี 

1. ค่ายานพาหนะ (Transportation Cost) เป็นค่ายานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางน ้า ทางบกและ
ทางอากาศ ในบางบริษทัอาจจะคิดค่าขนส่งรับเขา้ (Transfer In) และการส่งออก 
(Transfer Out) ดว้ย ซ่ึงราคาของค่าบริการยานพาหนะแต่ละชนิดจะถูกหรือแพงข้ึนอยู่
กบัเง่ือนไขและการตดัสินใจของผูป้ระกอบการ 

2. ค่าโรงแรมและท่ีพกั (Hotel and Lodging Cost) คือ ค่าบริการท่ีพกัคา้งคืน เช่น บงักะโล 
โรงแรม รีสอร์ท หรืออ่ืนๆ โดยส่วนมากจะจดัหาหอ้งคู่ไวใ้ห ้คือ มีเตียงเดียว 2 เตียง พกั
ได ้2 คน แต่ลูกคา้จะใชห้อ้งแบบอ่ืนกส็ามารถบอกทางบริษทัน าเท่ียวใหจ้ดัเตรียมได ้

3. ค่าอาหาร (Meal Cost) ค่าอาหารตามม้ือท่ีจดัใหบ้ริการ รวมไปถึงค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของ
ว่างต่างๆ ในม้ือกลางวนัสามารถให้ลูกคา้รับประทานอาหารตามอธัยาศยัไดเ้พื่อให้
ลูกคา้ไดผ้อ่นคลายกบัการท่องเท่ียว  

4. ค่าเขา้ชม (Fee Cost) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ เช่น ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ ์ค่าชมสถานท่ี
โบราณ ค่าชมการแสดง เป็นตน้ ซ่ึงบางท่ีกจ็ะมีความแตกต่างในดา้นราคา เช่น ราคาเด็ก 
ราคาชาวต่างชาติ ราคาคนไทย เป็นตน้ 

5. ค่าประกนัภยั (Insurance Cost) ราคาน้ีข้ึนอยูก่บัวงเงินท่ีบริษทัตอ้งการหรือจดัท าให ้
6. ค่าภาษี (Tax Cost) เช่น ภาษีสนามบิน  



 

 

7. ค่าการตลาด (Marketing Cost) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตน้ทุน ในการจดัน าเท่ียว 
เช่น ค่าพนักงาน ค่าท าแผ่นพบั ค่าท าเอกสารต่างๆ ค่าเช่าสถานท่ีในการโฆษณา
โปรแกรมการจดัน าเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนอยูก่บับริษทัวา่จะคิดส่วนน้ีอยา่งไร 

8. ค่าเบด็เตลด็ (Fragmentary Cost) คือ ค่าใชจ่้ายทัว่ไปในการด าเนินงาน เช่น ค่าส่งของ 
ค่าเอกสาร ค่าทิป ค่าทางด่วน เป็นตน้ 

และนอกจากน้ียงัมีประเภทของค่าใชค่้าท่ีควรค านึงถึงในการคิดราคาขาย  
 
ซ่ึงประเภทของค่าใช้จ่าย มี 4 ประเภทดงัน้ี 

1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเสมอในทุกคร้ังท่ีจดัน าเท่ียว ไม่
สามารถตดัออกหรือเปล่ียนแปลงได ้ไม่ว่าลูกคา้จะมีมากหรือนอ้ยก็ตาม เช่น ค่ารถโคช้ 
ค่ามคัคุเทศก ์เป็นตน้ 

2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) คือ ค่าท่ีตอ้งค่าจ่ายต่อคน เป็นตน้ทุนท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไปไดใ้นสดัส่วนเดียวของจ านวนคน เช่น บตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าอาหาร 
ค่าท่ีพกั ค่าภาษีสนามบินและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 

3. ค่าใชจ่้ายก่ึงผนัแปร (Semi Variable Cost) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่คงท่ีและค่าใชจ่้ายท่ีไม่
เปล่ียนแปลง ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิด
ในระหว่างการด าเนินการจัดน าเท่ียวหรือท่ีเรารู้จักกันในอีกช่ือหน่ึงว่า ค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ โดยค่าใชจ่้ายประเภทน้ีจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดมาก่อนซ่ึง
ผูท่ี้จะมีหนา้ท่ีตดัสินใจไดม้ากท่ีสุดคือ มคัคุเทศกห์รือผูน้ าเท่ียว  

4. ค่าใชจ่้ายพิเศษ (Specifiable Cost) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีคิดพิเศษในกรณีต่างๆ เช่น ค่าท่ีพกั
เพราะส่วนมากในเวลาท่ีคิดราคาท่ีพกัจะคิดราคาห้องคู่ โดยราคาจะถูกหารสองคือจ่าย
คนละคร่ึงของราคาหอ้ง แต่ถา้เป็นหอ้งเด่ียวลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษหรือ
ถา้ลูกคา้ตอ้งการเตียงเสริมคนท่ีสามก็จะเสียเงินค่าท่ีพกัในราคาท่ีต ่าลงกว่าราคาปกติ 
และนอกจากน้ียงัมีราคาส าหรับเด็กท่ีจะถูกลงกว่าคนอ่ืนๆดว้ย เช่น ราคาค่าชมสถานท่ี
ในราคาเดก็ ค่าอาหารราคาเดก็ เป็นตน้ 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการจัดน าเที่ยว 
1. ค่าอาหาร โดยส่วนใหญ่แลว้ม้ือเชา้มกัรวมจ่ายไปกบัค่าท่ีพกั แต่เราควรท่ีจะจดับริการ

อาหารใหก้บัลูกคา้ 3 ม้ือ จึงตอ้งคิดค่าอาหาร 3 ม้ือ ถา้ม้ือเชา้ไดร้วมไปกบัค่าท่ีพกัแลว้ก็



 

 

คิดแต่ในม้ือท่ีเหลือกพ็อ ในบางคร้ังกอ็าจจะใหลู้กคา้รับประทานเองตามอธัยาศยัไดเ้พื่อ
ลูกคา้จะไดส้ะดวกและเพลิดเพลินในการท่องเท่ียว 

2. ค่ายานพาหนะ 
- เคร่ืองบิน ส าหรับในค่าใชจ่้ายส่วนน้ีถา้หากมีลูกคา้เยอะบริษทัทวัร์อาจไดร้าคาตัว๋

ท่ีถูกลงหรือสามารถต่อรองราคาได ้ซ่ึงจะท าให้ไดต้น้ทุนท่ีถูกลง พนักงานควร
ติดต่อกบัสายการบินหลายสายการบินเพื่อน ามาเปรียบเทียบราคาและความคุม้ค่า 
เม่ือเห็นว่าสายการบินไหนดีท่ีสุดก็เลือกสายการบินนั้นและตอ้งมีการยืนยนัการ
จองเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ยเพื่อป้องกนัการผดิพลาดเกิดข้ึน 

- รถเช่า บริษทัจะตอ้งติดต่อรถเช่าหลายๆบริษทัเพื่อสะดวกต่อการต่อรองราคาและ
สามารถเปรียบเทียบความคุม้ค่าได ้ควรเลือกรถให้เหมาะกบัจ านวนหรือกลุ่ม
ลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น รถตู ้รถโคช้สองชั้น หรือหน่ึงชั้น ทั้งน้ีราคาก็ข้ึนอยูก่บัสภาพ
ของเส้นทางและระยะทาง รวมถึงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและชนิดของรถ 
เป็นตน้ 

- ยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น เรือ รถไฟ รถประจ าทาง ซ่ึงส่วนมากจะคิดราคาต่อคน 
ยกเวน้ จะเป็นการเช่าเหมาราคาจะถูกลง 

3. ค่าท่ีพกั ค่าท่ีพกัจะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กบัระดบัของท่ีพกั ส่วนมากราคาห้องจะถูกคิด
เป็นห้องคู่ท่ีสามารถพกัได ้2 คน ราคาลูกคา้จ่ายคนละคร่ึง ถา้คนท่ีสามขอเตียงเสริมก็
จะตอ้งเสียค่าเตียงเสริมเอง ในกรณีท่ีลูกคา้ท่ีตอ้งการห้องเด่ียวก็จะตอ้งจ่ายในอีกราคา
เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษทัสามารถพูดคุยต่อรองคิดค่าห้องท่ีพกัไดใ้นราคาบริษทัจดัน า
เท่ียวไดข้ึ้นอยูก่บัเง่ือนไขของโรงแรมแต่ละแห่ง 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ค่าเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ ค่าเขา้ชมสวนสนุก ค่าใชจ่้ายจะ
เท่ากนัหมด ยกเวน้ในกรณีท่ีบางแห่งมีราคาเด็ก ราคาก็จะถูกลงมากว่าราคาผูใ้หญ่หรือ
อาจจะเขา้ชมฟรี เป็นตน้ 

5. ค่าทิป คือ ค่าใชจ่้ายส าหรับผูใ้ห้ความช่วยเหลือในสถานท่ีบริการต่างๆ เช่น พนกังาน
ขบัรถ พนกังานในโรงแรม ภตัตาคารอาหาร เป็นตน้ 

6. ค่าภาษี เป็นค่าใช้จ่ายท่ีผูจ้ดัน าเท่ียวตอ้งตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผดิพลาดได ้เช่น ภาษีสนามบิน ภาษีของสินคา้บริการ เป็นตน้ 

7. ค่าขนส่งสัมภาระ บางประเทศมีบริการขนสัมภาระให้ การคิดราคาอาจคิดตามน ้ าหนกั 
จ านวนกระเป๋าหรือตามอุปกรณ์ขนส่ง ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสถานท่ี 



 

 

8. ค่าวีซ่า ในกรณีท่ีเดินทางไปต่างประเทศก็ไม่ต้องท าวีซ่า เช่น ประเทศเกาหลีใต ้
ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศลาว แต่ถ้า เ ป็นประเทศท่ีต้องท าวี ซ่าลูกค้าจะต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามเง่ือนไขของแต่ละประเทศ 

9. ค่าการตลาด คือส่ิงท่ีจะตอ้งจ่ายตลอดทั้งปีเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตน้ทุน ใน
การจดัน าเท่ียว เช่น ค่าพนกังาน ค่าท าแผน่พบั ค่าท าเอกสารต่างๆ ค่าเช่าสถานท่ีในการ
โฆษณาโปรแกรมการจดัน าเท่ียว เป็นตน้ 

10. ค่าเบ้ียเล้ียง คือ ค่าตอบแทนในการน าเท่ียวของมคัคุเทศก์ ซ่ึงเบ้ียเล้ียงจะมากน้อยก็
ข้ึนอยูแ่ต่ละประเภท เช่น ถา้ไปต่างประเทศหวัหนา้ทวัร์จะไดอ้ยา่งต ่าวนัละ 1,500 บาท 
ในประเทศได ้800 บาท อยา่งต ่าเป็นตน้ 

11. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆหรือค่าเบด็เตลด็ เช่น ค่าโทรสาร ค่าโทรศพัท ์ค่าส่งของ ค่าด าเนินงาน ค่า
อุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินงาน เช่น ป้ายช่ือ แกว้น ้า หมวก เคร่ืองด่ืมต่างๆ เป็นตน้ 

ตัวอย่างวิธีคิดการค านวณราคา สมมติเหตุการณ์ว่าบริษทัจดัน าเท่ียว 3 วนั 2 คืน โดยใช้รถบสัปรับ
อากาศ 1 คนั 40 ท่ีนัง่ 
1. ค่าใชจ่้ายคงท่ี (Fixed Cost) ไดแ้ก่  

- ค่าเช่ารถปรับอากาศ 9,000 บาท/วนั เช่า 3 วนั เป็นเงิน 27,000 บาท 
- ค่าเบ้ียเล้ียงมคัคุเทศก ์1 คน วนัละ 1,100 บาท 3 วนั เป็นเงิน 3,300 บาท 
- ค่าเบ้ียเล้ียงผูช่้วยมคัคุเทศก ์2 คน วนัละ 500 บาท 3 วนั เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าทิปพนกังานขบัรถ/พนกังานโรงแรมและอ่ืนๆ เป็นเงิน 800 บาท 
- ค่าด าเนินการ ประสานงาน เป็นเงิน 2,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 36,100 บาท 
 2. ค่าใชจ่้ายผนัแปร (Variable Cost) ไดแ้ก่ 

- ค่าอาหาร 6 ม้ือ ม้ือละ 100 บาท คนละ 600 บาท 
- ค่าหอ้งพกัคืนละ 1,200/หอ้ง (หอ้งละ2คน)  คนละ 600 บาท 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว คนละ 100 บาท 

สมมุติจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 32 คน ต่อ 1 บสั ดงันั้นค่าใชจ่้าผนัแปรจะเป็นดงัน้ี  
- ค่าอาหาร 32 คน = 32 x 600 เป็นเงิน 19,200 บาท 
- ค่าท่ีพกั 16 หอ้ง (หอ้งละ2คน) = 16 x 600 เป็นเงิน 9,600 บาท 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว = 32 x 100 เป็นเงิน 3,200 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งหมด 32,000 บาท 



 

 

ดงันั้นถา้มีนกัท่องเท่ียว 32 คน รายจ่ายทั้งหมด = ค่าใชจ่้ายคงท่ี + ค่าใชจ่้ายผนัแปร 
= 36,100 บาท + 32,000  
= 68,100                 บาท 

ราคาตน้ทุน/คน = 
68,100

32
 =  2,128.125 บาท  

หมายเหตุ ถา้ตอ้งการก าไร 700 บาท/คน ใหบ้วกก าไรกบัราคาตน้ทุน/คน  
  จะไดเ้ป็นราคาขาย/คน =  2,128.125+700 = 2,828.125 บาทต่อคน 
*** แต่ราคาส่วนใหญ่ท่ีน่าสนใจมักจะเป็นตัวเลขสวย เช่น 9,999 บาท ดังนั้ นเศษเงินท่ีเกินมา 
ผูป้ระกอบการอาจคิดราคาตามความเหมาะสมไดเ้พื่อดึงดูดความสนใจ  
 ลองสมมุติเพิ่มราคาข้ึนเป็น 2,999 บาท จะไดก้ าไร/คน เท่ากบั 2,999 – 2,128.125 = 870.875 
บาท/คน  
การพิจารณาตั้งราคาขายวิธีของแมนซินี (Mancini, M.1990) 
 สมมติจากการค านวณค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการจดัน าเท่ียวจากลูกคา้จ านวน 40 เม่ือคิด
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อคนแลว้น ามาค านวณราคาขายโดยคิดก าไร 20 – 30% ดงัน้ี 
 
ตัวอย่าง 
สมมติราคาคุม้ทุนอยูท่ี่ 2,500 บาท ถา้ตอ้งการก าไร 25 % จะตอ้งขายในราคา 

(2,500 𝑥 25)

100
+ 2,500 = 3,125 บาท 

ดงันั้น ราคาขายคือ 3,125 สามารถท าก าไรใหบ้ริษทั 25% ถา้มีลูกคา้ถึง 40 คน แต่ถา้หากไม่ถึงก าไรท่ีได้
ก็จะต ่าลงตามล าดบั หากมากกว่านั้นก็จะท าให้บริษทัไดก้ าไรมากข้ึน ทั้งน้ีผูป้ระกอบการสามารถปรับ
เพิ่มหรือลดราคาขายเพื่อใหไ้ดต้วัเลขราคาขายท่ีสวยน่าดึงดูดได ้
 
2.7.2 การลดต้นทุน 
การลดต้นทุนในการจัดน าเท่ียว คือการลดหรือตัดทอนราคา ค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเป็นใน
องคป์ระกอบต่างๆออกไป เพื่อให้บริษทัไดต้น้ทุนท่ีต ่าลง มีผลก าไรท่ีมากข้ึนและราคาขายก็จะถูกตาม
ลงไปดว้ย เม่ือคิดราคาขายไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ปรากฏว่ามีราคาท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ตอ้งการจะลด
ราคาให้ต  ่ าลงมาอีก ซ่ึงการตัดราคาลงท าได้ไม่ยากแต่ข้ึนอยู่กับศิลปะการต่อรองกับทางสถาน
ประกอบการต่างๆวา่เขาจะยอมใหร้าคาพิเศษหรือไม่ โดยสามารถท าไดใ้นแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นอาหาร ผูป้ระกอบการควรค านึงถึงความคุม้ค่าดา้นราคาและคุณภาพ ให้คิดว่าไม่
ต้องทานแพงทุกม้ือ แต่ควรมีม้ือท่ีสร้างความประทับใจสักม้ือ บางม้ือให้ลูกค้า



 

 

รับประทานตามอิสระไดบ้า้ง ลดระดบัความหรูของร้านลง ลดปริมาณอาหารลง เตรียม
อาหารโดยผูป้ระกอบการเอง เช่น ขา้วเหนียวหมูบริการบนรถ เป็นตน้ 

2. ดา้นท่ีพกั บริการท่ีพกัเตียงเดียว 2 เตียงท่ีพกัได ้2 คน ระดบัความหรูหราไม่ต ่าไม่สูง
จนเกินไป เลือกท าเลท่ีเหมาะสม ควรเลือกท่ีพกัท่ีสามารถท าขอ้ตกลงกนัได ้โรงแรมท่ี
มีขา้วม้ือเชา้รวมไวใ้นค่าบริการ ผูป้ระกอบการตอ้งพิถีพิถนัในการเลือกท่ีพกัและน า
หลายๆท่ีมาเปรียบเทียบกนัจนไดท่ี้พกัท่ีราคาลดลงและคุณภาพดี 

3. ด้านยานพาหนะ ควรค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้ สถานท่ีและปริมาณของ
นกัท่องเท่ียว  
- เคร่ืองบิน ควรเลือกสายการบินท่ีมีคุณภาพต่อรองกบัหลายสถานประกอบการเพื่อ

จะไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด 
- ควรใชส้ถานประกอบการท่ีมีขอ้ตกลงทางธุรกิจร่วมกนัเพราะจะไดใ้นราคาท่ีถูก

ลงและสามารถต่อรองกนัได ้ไม่วา่จะเป็นสายการบิน ท่ีพกัหรือรถโคช้กต็าม 
- เปรียบเทียบราคาและความคุม้ค่าของยานพาหนะแต่ละชนิดว่ามีความคุม้ค่า

ต่างกนัหรือไม่ เช่น รสบสักบัรถตู ้แบบไหนเหมาะกบัลูกคา้ 40 คนมากกว่ากนั 
เป็นตน้ 

4. ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวมีอยูม่ากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น แหล่ง
ธรรมชาติ โบราณสถาน สวนสัตว ์การลดดา้นน้ีเป็นไปไดค่้อนขา้งยากเพราะมกัไม่
สามารถตกลงลดราคาได ้ผูป้ระกอบการควรลดจ านวนเยี่ยมชมในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมลง เลือกสถานท่ีสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าบริการเพิ่ม เป็นตน้ 

5. ด้านต้นทุนในกรณีจัดน าเท่ียวระหว่างประเทศ ควรเลือกสายการบินท่ีสามารถท า
ขอ้ตกลงกนัไดแ้ละมีค่าโดยสารท่ีถูก โดยยึดหลกัตดัทอนตน้ทุนคลา้ยกบัหลกัการทาง
ตน้ทางกล่าวมา 

6. ดา้นจิปาถะอ่ืนๆ เช่น การลดของท่ีแจกในการด าเนินน าเท่ียว เปล่ียนใชข้องท่ีถูกลงแต่มี
ประโยชน์ใชง้านได ้เช่น สมุดจด ปากกา หมวก การใชโ้ปรโมชัน่เครือข่ายมือถือท่ีถูก
ในการโทรประสานงานเพื่อไม่ให้เกิดการส้ินเปลือง การใชส่ื้อโซเชียลโฆษณาสินคา้
ของบริษทัแทนการแจกใบปลิวท่ีตอ้งเสียเวลาและเปลืองอุปกรณ์เปล่า ประหยดัใน
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น เป็นตน้ 

 



 

 

2.8 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
หทยัรัตน์ ทบัเคลียว  (2557)  ไดรั้บการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์
ของนกัท่องเท่ียวไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชง้านวิจยัคร้ังน้ีคือ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยไปท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
จากการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหว่าง 30-40 ปี สมรสแลว้ ท า
อาชีพเป็นนกัธุรกิจหรือท าธุรกิจส่วนตวั  มีรายไดเ้ฉล่ีย  30,001- 50,000 บาทต่อเดือน โดยจะเดินทาง
ในช่วงวนัหยดุเทศกาล ใชร้ะยะเวลา 5 วนัในการท่องเท่ียว และเดินทางกบัครอบครัวหรือญาติ 
นอกจากน้ี ปัจจยัดา้นประชาการศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพสมรสท่ี
ต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวและการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว  ในขณะท่ีเพศท่ีต่างกนัไม่
ส่งผล ส่วนปัจจยัดา้นทรัพยากรการท่องเท่ียว ดา้นการคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ดา้นท่ีพกั ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ในภาพรวมทุกดา้นส่งผลต่อการตดัสินใจ ไปท่องเท่ียวประเทศ
สิงคโปร์ของคนไทยในระดบัมาก 
ธญัชนก แววแกว้ (2557) ไดท้  าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวไทยท่ีเดินทางไปประเทศ
เกาหลีหรือญ่ีปุ่น โดยมีวตัถุสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุ่น ขอ้มูล
ประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4PS ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเท่ียว โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจ านวน 400 ชุด กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุ่นระหว่าง พฤศจิกายน 2557 ถึง 2558 โดยไปสุ่มตวัอยา่งท่ี
ท่าอากาศยานชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานชาติดอนเมือง ชุดค าถามครอบคลุมขอ้มูลส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเกาหลีหรือญ่ีปุ่นของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองมือสถิติ  
จากการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่แลว้จุดประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งคือเพื่อไปพกัผอ่น 
โดยจะใชร้ะยะเวลาท่องเท่ียวไม่เกิน 5 วนั มีค่าใชจ่้ายประมาณ 20,000 – 30,000 บาท โดยจะเลือกใช้
บริการบริษทัน าเท่ียวมากกว่าท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นแหล่งในการหาขอ้มูล ส่วนใหญ่
จะเดินทางกับเพื่อน รองลงมาคือคู่รัก/สามี/ภรรยา โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 1.) การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการยกเวน้ค่าธรรมเนียม
วีซ่า การประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของประเทศเกาหลีหรือญ่ีปุ่น การจดักิจกรรมเทศกาลต่างๆ 2.) 
แหล่งท่องเท่ียวได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม หลากหลาย มีช่ือเสียง สะอาด ปลอดภยั สภาพ
ภูมิอากาศ รวมไปถึงแหล่งช้อปป้ิง รสชาติอาหาร และความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 3.) ราคาและ



 

 

ค่าใช้จ่ายๆไม่ว่าจะเป็น ค่าเคร่ืองบิน ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางอ่ืนๆ 4.) การ
ส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ การดูแลของบริษทัทวัร์และมคัคุเทศก ์การใหส่้วนลดและของแถมต่างๆ 
ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล (2558) ไดท้  าการศึกษาการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวดว้ยตนเอง ( Free 
Independent Traveler )  ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจ รวมไปถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแบบ FIT ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีเก็บแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน 878 ชุด โดยมีเน้ือหาค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
โดยผลวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวแตกต่าง
กนั โดยอายุจะส่งผลในขั้นการตระหนักถึงความตอ้งการ กล่าวคือนักท่องเท่ียวในช่วงอายุต่างๆจะมี
แรงจูงใจและทศันคติต่อการไปท่องเท่ียว กจ็ะส่งผลต่อวิธีการหรือช่องการในการหาขอ้มูลท่ีต่างกนัดว้ย
เช่นกนั ดา้นชั้นการประเมินทางเลือก มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อสาเหตุท่ีเลือกเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง คือ
เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้ส่วนในขั้นการตดัสินใจเดินทางไปท่องเท่ียวนั้น ปัจจยัส่วนบุคคลทุกตวัมีผล
ต่อขั้นตอนน้ี ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของผูร่้วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง ค่าใชจ่้าย กิจกรรมท่ีเลือก
ท าหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเลือกไป ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตนั้นส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจใน
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่แรงจูงใจท่องเท่ียวท่ีต่างกนั ไป จนถึงความพึงพอใจภายหลงัการท่องเท่ียว ท่ีจะมาก
นอ้ยกข้ึ็นอยูก่บัวา่การท่องเท่ียวนั้นสามารถตอบสนองความสนใจของตนไดห้รือไม่ 
Vsrista Nimitpronsuko (2557) ไดท้  าการศึกษาการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น
และทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อประเทศญ่ีปุ่น ดว้ยจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
งานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าใหป้ระเทศญ่ีปุ่นสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวไทยได ้
โดยผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศญ่ีปุ่น แลว้
จึงท าการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยไปท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น และ
ตั้งใจวา่จะกลบัไปเท่ียวอีก อายรุะหวา่ง 20-40 ปี จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
รูปท่ี 3.1 โลโกข้องสถานประกอบการ 

 
3.1 ช่ือตั้งและสถานทีอ่ยู่ของสถานทีป่ระกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั พบับลิคฮอลิเดย ์จ ากดั ( Public Holidays Co,.Ltd ) 
สถานที่ตั้ง : 46/8 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ รหสัไปรษณีย ์
10120  
Call Center: 02 164 1111  
Fax: 02 164 1112-3 
E-mail:  info@pb8888.com 
เวลาท าการ : จนัทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:30 น. และ เสาร์ 09:00 – 16:00 น. 
Line: @pb8888 
ทีอ่ยู่เวบ็ไซต์ : http://www.pb8888.com/ 
3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ 

บริษทั พบับลิค ฮอลลิเดย ์จ ากดั (Public Holidays Co.,Ltd) เป็นบริษทัน าเท่ียวในประเทศ
ไทย(Inbound)และต่างประเทศ(Outbound) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2544 ใบอนุญาตเลขท่ี 11/02643 
นบัจากวนัท่ีก่อตั้งจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 17 ปี บริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์เป็นบริษทับริการท่องเท่ียวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางประเทศจีนเพราะทางบริษทัมีลูกคา้กลุ่มใหญ่เป็น
ผูสู้งอายแุละเป็นลูกคา้เก่าท่ีมกัมาซ้ือโปรแกรมจีนซ ้ าๆ นอกจากนั้นบริษทัเองก็ยงัมีโปรแกรมประเทศ
อ่ืนๆอีกมากมายเพื่อคอยตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หลายๆกลุ่ม ได้แก่ เส้นทางทวีปยุโรป 
เส้นทางทวีปเอเชีย ตะวนัออกกลาง ออสเตรีย โดยมีโปรแกรมหลากหลายเส้นทางท่ีน่าสนใจ เช่น 
เส้นทางจีน ไตห้วนั มาเก๊า เกาหลี ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เยอรมนั อิตาลี นิวซีแลนด ์ฯลฯ โดยมี นายอภิชยั วงศ์

http://www.pb8888.com/


 

 

เมธากูล ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวท่ีมากประสบการณ์ ใน
ปัจจุบนับริษทัมีพนกังานทั้งหมด 20 คน 
3.3 แผนผงัองค์กรและการบริหารในสถานประกอบการ 

 
รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์รและการบริหารในสถานประกอบการ 

3.4 ลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย จดัเตรียมเอกสารขอวี

ซ่า กรอกขอ้มูลขอวีซ่า จดัเตรียมเสบียงส าหรับหัวหน้าทวัร์ เช็คจ านวนของเหลือในห้องเก็บเสบียง 
ออกแบบ คิดสโลแกนให้แก่ทางบริษทัเพื่อใชห้นา้เวบ็ไซต ์ออกบูธท่ีงานไทยเท่ียวไทย เป็นสตาฟใน
การออกทวัร์ พิมพข์อ้มูลลูกคา้ลงระบบบริษทั เยบ็หนงัสือน าเท่ียวใหแ้ก่ลูกคา้ 

3.4.2 นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวัน ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ลงโปรแกรมทวัร์ใน
เวบ็ไซน์ใหแ้ก่บริษทั จดัเตรียมเอกสารการขอวีซ่า กรอกขอ้มูลวีซ่า จดัเตรียมเสบียงส าหรับหวัหนา้ทวัร์ 



 

 

คิดสโลแกนให้แก่ทางบริษทัเพื่อใชห้น้าเว็บไซน์ ปิดกรุ๊ปทวัร์แต่ละกรุ๊ป เช็คจ านวนของในห้องเก็บ
เสบียง จดัเตรียมเอกสารใหแ้ก่หัวหนา้ทวัร์ พิมพข์อ้มูลของลูกคา้ลงระบบของบริษทั ออกบูธท่ีงานไทย
เท่ียวไทย  เป็นสตาฟในการออกทวัร์ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนท าเอกสารขอย่ืนวซ่ีา 
1.เตรียมเอกสารส าคญัใหพ้ร้อม 

- หนงัสือเดินทางตวัจริง + ส าเนา 1 ใบ 
- แบบฟอร์มขอวีซ่ากรอกขอ้มูลความเป็นจริง 
- รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 เซนติเมตร 2 ใบ  
- ประกนัการเดินทาง 
- แผนการเดินทาง 
- ขอ้มูลท่ีพกั 
- ตัว๋เคร่ืองบินไป/กลบั 
- เอกสารยนืยนัตวัตน เช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาเปล่ียนช่ือ ส าเนาใบหยา่ 
- เอกสารการท างาน 
- หลกัฐานการเงิน 

2.เดินเร่ืองท่ีสถานทูต 
- น าเอกสารทั้งหมดไปยืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ี 
- เม่ือเสร็จแลว้ช าระค่าบริการตามเง่ือนไข 
- รอรับวีซ่าไดต้ามช่องทางต่างๆท่ีไดเ้ลือก 

ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนออกทวัร์ 
1. เตรียมแทก็กระเป๋า Rooming list ซองเอกสาร ปากกา ลูกอม ใบรายช่ือลูกคา้ 
2. เตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการนนัทนาการลูกคา้ เช่น ล าโพง ของขวญั ตวัเกมต่างๆ 
3. อาหาร ขนมและเคร่ืองด่ืม 
4. หนงัสือขอ้มูลการเดินทาง (Booklet) 
5. เช็คความพร้อมของรถทวัร์ก่อนการเดินทาง 
6. เตรียมถุงขยะใหส้ าหรับทุกท่ีนัง่ก่อนนกัท่องเท่ียวจะข้ึนรถ 
7. เตรียมเกมส์บนรถเพื่อสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ลูกคา้ 



 

 

ขั้นตอนในการด าเนินงานในการออกทัวร์ 
1. เม่ือลูกคา้มาถึงแลว้ใหเ้ช็คช่ือและติดแทก็กระเป๋าใหเ้รียบร้อย 
2. นบัจ านวนคนก่อนรถออกแต่ละท่ีเสมอ 
3. เล่นเกมส์บนรถเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน 
4. แจกน ้าและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง 
5. เม่ือถึงท่ีพกัแลว้ใหแ้จกกญุแจลูกคา้ตามรายช่ือหอ้ง 
6. ตามเช็คหอ้งลูกคา้เพื่อจะไดแ้จง้เจา้ของท่ีพกัไดถ้า้มีอะไรบกพร่องหรือขาดเหลือ 
7. คอยสอดส่องความปลอดภยัลูกคา้อยูเ่สมอ 
8. เม่ือตอนกลบัพดูขอบคุณลูกคา้และขอโทษหากท าอะไรผดิพลาด 
9. หลงัจากลูกคา้กลบัหมดแลว้ใหเ้ช็คความสะอาดของรถและเช็ควา่ลูกคา้ลืมส่ิงของไวใ้น

รถหรือไม่ 
10. น าส่ิงของไปเกบ็ไวย้งัท่ีบริษทัใหเ้รียบร้อยเหมือนเดิม 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
คุณ สิริพร แต่งทรง ต าแหน่ง พนกังานฝ่ายเอกสาร 

3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 
ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
3.7.1 ศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและตั้งหัวข้อ 
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาต่างๆ ระดมความคิดในการจดัท าโครงงานและเสนอหัวขอ้

โครงงานให้แก่อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมในการจดัท าโครงงาน 

3.7.2 ตั้งหัวข้อโครงงานทีจ่ะจัดท า 
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของโครงงาน 
3.7.3 ศึกษาวรรณกรรมและบทความที่เกีย่วข้อง 
คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากในเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต โปรแกรมท่ีมีอยูแ่ลว้ของทาง

บริษทัและขอ้มูลเก่าในเอกสารแผ่นพบัของบริษทั เพื่อน ามาศึกษาเป็นตวัอย่างและปรับใชใ้นการท า
โครงงานตามความเหมาะสม 

3.7.4 วเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้มาจากหลายๆด้าน 



 

 

หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากท่ีต่างๆแลว้น าความรู้หรือขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวทวีปยโุรป เอกสารและขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต มาวิเคราะห์ เรียบ
เรียง เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง แม่นย  าและเป็นไปไดต้ามความเหมาะสม 

3.7.5 จัดโปรแกรมน าเที่ยว 
จดัท าการเปิดเส้นทางน าเท่ียวใหม่โดยการท าโปรแกรมน าเท่ียวข้ึนมาจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา

มาอยา่งถ่ีถว้นแลว้ น าส่วนประกอบต่างๆมาเขา้ดว้ยกนัจนเกิดโปรแกรมท่ีสมบูรณ์ 
3.7.6 จัดท าโครงงาน ระยะเวลาการจดัท ารูปเล่มและโครงงานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัญหาและตั้งหวัขอ้ 

    

ตั้งหวัขอ้โครงงานท่ีจะ
จดัท า 

    

ศึกษาวรรณกรรมและ
บทความท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

  

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้า
จากหลายๆดา้น 

 
 

  

จดัโปรแกรมน าเท่ียว   
 

 
จดัท าโครงงาน 

 
   

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบติังาน 
3.8 เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 

o คอมพิวเตอร์ 
o เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
o เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
o อินเตอร์เน็ต 
o โทรศพัท ์
o เอกสารเก่าภายในบริษทั 
o โปรแกรม MICROSOFE WORD, MICROSOFE POWERPOINT 

 



 

 

บทที ่4 
 ผลการปฏิบัติงาน 

4.1 รายละเอยีดโครงงาน 

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้รึกษากบัทางพนกังานท่ีปรึกษาอย่างรอบคอบแลว้จึงไดท้  าการ
เปิดเส้นทางใหม่ท่ี 3 ประเทศในทวีปยุโรป คือ โปรแกรมการท่องเท่ียว เยือน 3 สถานท่ี สัมผสัมนต์
เสน่ห์แห่งยโุรป ด่ืมด ่ากบัเสน้ทางสุดคลาสสิค (โปแลนด ์ลิทวัเนีย เบลารุส) เป็นเวลา 10วนั 8คืน 

 

 
รูปท่ี 4.1 ภาพแผนท่ีทวีปยโุรป 

ท่ีมา http://www.europe-fanclub.com/index.php?cID=149 
 

เหตุผลทีเ่ลือกเส้นทางนี ้
ประเทศโปแลนด์ เป็นประเทศท่ีเก่าแก่และเต็มไปดว้ยเร่ืองราวมากมายในประวติัศาสตร์

เก่ียวกบัสงครามหลายสมยั ร่องรอยต่างๆท่ีเกิดจากการผ่านสงคราม 11 สถานท่ีไดรั้บการอนุรักษเ์ป็น
มรดกโลกท่ียงัคงความสวยงามและเร่ืองราวในสงครามท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศโปแลนด ์

ประเทศลิทัวเนีย เป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติท่ีสวยงามอุดมไปดว้ยทะเลสาบ ป่าไมอ้นัอุดม
สมบูรณ์และยงัเป็นประเทศแห่งประวติัศาสตร์ท่ียงัคงเหลือปราสาทเก่าแก่ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมาใน
อดีตไวใ้หช้มมากมาย 

ประเทศเบลารุส เป็นประเทศท่ีประวติัศาสตร์มากมายและมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นมรดก
โลกอยู่หลายสถานท่ี มีสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียง เหมาะส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบเส้นทาง
ประวติัศาสตร์สุดคลาสสิค 



 

 

4.2 ยานพาหนะที่เลือกใช้บริการ 
4.2.1 สายการบิน 
กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) 

 
รูปท่ี 4.2 กาตาร์แอร์เวย ์(Qatar Airways) 

  ท่ีมา http://mossmurf.blogspot.com/p/article-arabian-gulf-state-of-qatar.html 
เหตุผลท่ีเลือกสายการบิน กาตาร์แอร์เวย ์เน่ืองจากสายการบินน้ีเป็นหน่ึงในสายการบินท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก และในดา้นบริการของกาตาร์แอร์เวยน์ั้นก็นับเป็นบริการท่ีดีท่ีสุดและเป็นหน่ึงใน
สายการบินของโลกท่ีจดัอยูใ่นระดบั 5 ดาว และไดรั้บรางวลัต่างๆมากมาย   

 
ลอ็ตโปลชิแอร์ไลน์ (LOT Polish Airlines) 

 

 
รูปท่ี 4.3 ภาพเคร่ืองบินประจ าสายการบินลอ็ตโปลิชแอร์ไลน์ 

ท่ีมา https://skytraxratings.com/airlines/lot-polish-airlines-rating 
เหตุผลท่ีเลือกสายการบิน ลอ็ตโปลิชแอร์ไลน์ เน่ืองจากสายการบินน้ีเป็นสายการบินประจ า

ประเทศโปแลนด์ท่ีมีบริการเป็นมาตรฐานระดบั 3 ดาว และสามารถบินตรงจากโปแลนด์ไปยงัเมือง
หลวงของลิทวัเนียไดใ้นเวลาไม่นาน 

http://mossmurf.blogspot.com/p/article-arabian-gulf-state-of-qatar.html
https://skytraxratings.com/airlines/lot-polish-airlines-rating


 

 

ยูเครนอนิเตอร์เนช่ันแนลแอร์ไลน์ (Ukraine international Airlines) 
 

 
รูปท่ี 4.4 ภาพเคร่ืองบินประจ าสายการบินยเูครนอินเตอร์เนชัน่แนล 

           ท่ีมา https://www.airlinesinform.com/world_airlines/Ukraine_International_Airlines.html 
เหตุผลท่ีเลือกสายการบิน ยเูครนอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์ไลน์ เน่ืองจากสายการบินน้ีเป็นสาย

การบินประจ าประเทศยเูครนท่ีเป็นสายการบินเดียวท่ีบินไปยงัเบลารุสในช่วงเชา้ 
 
แอดิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways ) 
 

 
รูปท่ี 4.5 แอดิฮดัแอร์เวย ์(Etihad Airways 
ท่ีมา http://www.flysbuy.com/etihad/ 

เหตุผลท่ีเลือกสายการบินน้ี เพราะเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับ โดยมี
เคร่ืองบินอยู ่66 ล า เป็นเส้นทางการบินท่ีครอบคลุมกว่า 80 ประเทศ โดยเป็นสายการบินท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็นเคร่ืองบินท่ีมีความหรูหราทั้งในส่วนเท่ียวบินและการบริการอ่ืนๆอีกดว้ย  
 
 

https://www.airlinesinform.com/world_airlines/Ukraine_International_Airlines.html
http://www.flysbuy.com/etihad/


 

 

4.3 ที่พกัที่เลือกใช้บริการ 
4.3.1 Nidzica Castle Hotel 
 

 
รูปท่ี 4.6 Nidzica Castle Hotel 

ท่ีมา https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-
Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html 

เหตุท่ีเลือกโรงแรมน้ีเพราะมีความคลาสสิคเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามต่างๆ 
บริเวณรอบๆมีสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมาย ภายในตวัโรงแรมตกแต่งใหมี้ความคลาสสิค มองแลว้สบาย
ตา เหมาะแก่การมาพกัผอ่น  

 
4.3.2 Mercure Torun Centrum Hotel 
 

 
  รูปท่ี 4.7 Mercure Torun Centrum Hotel 

ท่ีมา https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.html 
 เหตุผลท่ีเลือกโรงแรมน้ีเพราะโรงแรมแห่งน้ีมีความทนัสมยั บริเวณรอบๆโรงแรมมีบรรยากาศ
ท่ีสวยงาม พนกังานท่ีนัน่พดูจาสุภาพเรียบร้อย เป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในโปแลนด ์
 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g2423101-d286247-Reviews-Nidzica_Castle-Podlaskie_Province_Eastern_Poland.html
https://en.quierohotel.com/hotels-torun-hotel-mercure-torun-centrum-1C27920.htm


 

 

4.3.3 INX Design Hotel 

 
รูปท่ี 4.8 INX Design Hotel 

ท่ีมา https://www.cleartrip.com/hotels/info/inx-design-hotel-2343528 
 
เหตุผลท่ีเลือกโรงแรม INX Design Hotel เพราะโรงแรมแห่งน้ีเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว 

ท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากเมือง Krawow เป็นโรงแรมท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนดแ์ละอยูใ่กลจ้าก
สถานท่ีท่องเท่ียวท าใหง่้ายต่อการเดินทาง 

 
4.3.4 Margis Hotel 

 
รูปท่ี 4.9 Margis Hotel 

ท่ีมา https://www.cybevasion.fr/hotel-margis-trakai-h363221_en.html 
เหตุผลท่ีเลือกโรงแรม Margis Hotel เพราะโรงแรมแห่งน้ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยความ

ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามเงียบสงบและอยูใ่กลก้บัทะเลสาบมากิสเพียง 8 กิโลเมตร 
 

https://www.cleartrip.com/hotels/info/inx-design-hotel-2343528
https://www.cybevasion.fr/hotel-margis-trakai-h363221_en.html


 

 

4.3.5 Siauliai Hotel 
 

 
รูปท่ี 4.10 Siauliai Hotel 

ท่ีมา https://www.a-hotel.com/lithuania/18842-siauliai/250873-1-hotel-siauliai/ 
เหตุผลท่ีเลือกโรงแรม Siauliai Hotel เพราะโรงแรมแห่งน้ีตั้งอยูก่ลางใจเมืองมีสถานีรถไฟ

และสถานีรถบสัอยูไ่ม่ไกลนกัจากโรงแรม ง่ายต่อการเดินทางท่องเท่ียว 
 
4.3.6 Bon Hotel 
 

 
รูปท่ี 4.11 Bon Hotel  

ท่ีมา http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel 
เหตุท่ีเลือกโรงแรมน้ีเพราะตวัโรงแรมอยู่ใกลป้้อมปราการเบรสตแ์ละโบสถเ์ซนตแ์อนน์ 

รูปแบบของโรงแรมมีการบริการท่ีดี ห้องพกัทุกห้องไดรั้บการตกแต่งท่ีคลาสสิคและสวยงาม ซ่ึงผูเ้ขา้
พกัจะไดบ้ริการท่ีแสนอบอุ่น 

https://www.a-hotel.com/lithuania/18842-siauliai/250873-1-hotel-siauliai/
http://www.nusatrip.com/en/hotel/belarus/minsk/bon_hotel


 

 

4.3.7 Hotel Bug Brest 
 

 
รูปท่ี 4.12 Hotel Bug Brest 

ท่ีมา https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp 
เหตุท่ีเลือกโรงแรมน้ีเพราะมี4ดาว และมีบริการผูเ้ข้าพกัท่ีแสนอบอุ่น ซ่ึงโรงแรมน้ีมี

ช่ือเสียงมากในเบลารุส และตวัโรงแรมตกแต่งใหมี้ความคลาสสิคซ่ึงสวยงามและน่าเขา้พกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kayak.com/Brest-Hotels-Hotel-Bug-Brest.2379328.ksp


 

 

4.4 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศโปแลนด์ 
4.4.1 พระราชวงัวลิานอฟ (Wilanow Palace)   
 

 
รูปท่ี 4.13 พระราชวงัวิลานอฟ 

ท่ีมา https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอยูม่ากมายและเป็น

หน่ึงอนุสรณ์ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโปแลนด ์ 
 
4.4.2 พระราชวงัหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle) 
 
 

รูปท่ี 4.14 พระราชวงัหลวงกรุงวอร์ซอร์ 
ท่ีมา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะตั้งอยู่ย่านจสัตุรัสเมืองเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงปัจจุบนั
สถานท่ีแห่งน้ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโปแลนด ์ตวัอาคารถูกตกแต่อยา่งวิจิตรซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
นิยมแห่งหน่ึงในโปแลนด ์

https://travelblog.expedia.co.th/europe/bd05_january18/
http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=421


 

 

4.4.3  ปราสาทมอลมอร์ก (Malbork Castle) 
 

 
รูปท่ี 4.15 ปราสาทมอลมอร์ก 

ท่ีมา https://travel.thaiza.com/foreign/336537/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเพราะเป็นสถาปัตยกรรมอิฐแห่งโปแลนด์ซ่ึงใหญ่

ท่ีสุดในโลก เดิมท่ีปราสาทน้ีตั้ งข้ึนโดยอัศวินของศาสนาศริสต์ ปราสาทมอลมอร์กเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองมลัมอร์ก 

 
4.4.4 เมืองกดังส์ (Gdansk) 
 

 
รูปท่ี 4.16 เมืองกดงัส์ 

ท่ีมา https://themomentum.co/travel-to-gdansk/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจ วฒันธรรมและแหล่ง

ท่องเท่ียวแมว้า่บางส่วนจะเป็นตึกใหม่ท่ีสร้างข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บความเสียหายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
กไ็ม่ท าใหเ้มืองเก่าแห่งน้ีดูดอ้ยลงเลย ซ่ึงเมืองกดงัส์เป็นเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปมากอีกเช่นเคย 

https://travel.thaiza.com/foreign/336537/
https://themomentum.co/travel-to-gdansk/


 

 

4.4.5 เมืองทวัรุน (Torun) 

 
รูปท่ี 4.17 เมืองทวัรุน 

ท่ีมา http://www.gotogethertravel.com/แกรนดโ์ปแลนด ์
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ี เพราะเมืองทวัรุนเป็นเมืองท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

โปแลนด์ในตวัเมืองมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์อยูม่าก สถานท่ีท่องเท่ียวมีความโด่งดงั ทวัรุนจึงอยู่
ในแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัในทวีปยโุรป ส่ิงท่ีน่าสนใจคือเมืองน้ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม เป็นผล
มาจากการอนุรักษ์ ดูแลอาคารท่ีเป็นสถาปัตยกรรมอย่างดี และมีความคลาสสิคเหมาะแก่การมา
ท่องเท่ียวอยา่งมาก 

 
4.4.6 วิหารจสันาโกรา (Jasna Gora) 
 

 
รูปท่ี 4.18 วิหารจสันาโกรา  

ท่ีมา http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419 
เหตุผลท่ีเลือกแห่งสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูปนกับุญมาดอนนาสีด า 

(Black Madonna) ซ่ึงท่ีโลกท่ีนับถือศาสนาคริสตจ์ะรู้จกัเป็นอย่างดีวิหารจสันาโกราเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึง 

http://www.gotogethertravel.com/แก
http://taraarryatravel.com/program_page_print.php?id=419


 

 

4.4.7 มหาวทิยาลยัวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw) 
 

 
รูปท่ี 4.19 มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟ 

ท่ีมา https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นมหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมืองวรอต

สวาฟ ซ่ึงในช่วง100ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟไดรั้บรางวลัโนเบล เป็นรางวลัประจ าปีระดบั
นานาชาติ จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอยา่งมาก 

 
4.4.8 เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw) 
 

 
รูปท่ี 4.20 เมืองวรอตสวาฟ  

ท่ีมา https://pantip.com/topic/35959889 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเมืองเป็นท่ีใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตกของโปแลนด ์

จุดเด่นของเมืองน้ีคือ “ความใหญ่” จะเห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรือนและสถานท่ีต่างๆในเมืองน้ีลว้น
แลว้แต่มีขนาดสูงใหญ่ ท าใหเ้ป็นจุดน่าสนใจของเมืองน้ี 

https://www.expedia.com/pictures/poland/wroclaw/wroclaw-university.d6114892/
https://pantip.com/topic/35959889


 

 

4.4.9 เหมืองเกลือวิเอลคิชกา (Wieliczka Salt Mine) 
 

 
รูปท่ี 4.21 เหมืองเกลือวิเอลิคชกา 

ท่ีมา  https://travel.thaiza.com/amaze/191717/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเหมืองแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมืองวิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา 

เหมืองเกลือวิเอลิคชาจดัเป็นเมืองเกลือท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในโลก  และยงัไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก ในปี 1978ความสนใจของเหมืองน้ีคือ เหมืองน้ีมีความยาว 300 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://travel.thaiza.com/amaze/191717/


 

 

4.5 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลทิัวเนีย 
4.5.1 โบสถ์เซนต์แอน (St.Ann’s Church) 
 

 
รูปท่ี 4.22 โบสถเ์ซนตแ์อน (St.Ann’s Church) 

ท่ีมา https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นโบสถ์คริสต์ในนิกายโรมนัคาทอลิกประจ าเมือง

หลวงวิลนีอุสของประเทศนิทวัเนียท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้
 
4.5.2 มหาวหิารแห่งวลินีอุส (Vilnius Cathedral) 
 

 
รูปท่ี 4.23 มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral) 

ท่ีมา http://www.lithuania.travel/en-gb/attractions/vilnius-cathedral/17149 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในลิทวัเนีย เป็นสถานท่ีส าคญั

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศิลปะฝาผนงัมีภาพวาดเก่าแก่มากมายในช่วงศตวรรษท่ี 14 

https://www.123rf.com/photo_23322803_st-anne-s-church-in-vilnius-lithuania-.html


 

 

4.5.3 ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) 
 

 
รูปท่ี 4.24 ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) 

ท่ีมา https://www.tieweng.com/gediminas-tower-vilnius-lithuania/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะปราสาทเจดิมินาสสถานท่ีส าคญัและเป็นเอกลกัษณ์ทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศลิทวัเนีย และยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมือง 
 
4.5.4 ปราสาททราไก (Trakai Island Castle) 
 

 
รูปท่ี 4.25 ปราสาททราไก (Trakai Island Castle)  

ท่ีมา https://onestep4ward.com/fairytale-buildings-trakai-castle-lithuania/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะปราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีถูกสร้างอยู่บนกลาง

เกาะทะเสสาบกาลฟ์ ถูกโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม สามารถชมพิพิธภณัฑด์า้นในตวัปราสาท
ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมาของปราสาทได ้



 

 

4.5.5 ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake Galves) 
 

 
รูปท่ี 4.26 ทะเลสาบกาลฟ์ (Lake Galves) 

ท่ีมา https://www.wallpaperflare.com/beige-and-red-castle-near-body-of-water-lithuania-castle-lake-
trakai-wallpaper-225784 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะทะเสสาบแห่งน้ีมีขนาดถึง 30 ตารางกิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองทราไกรละมีเกาะแก่งอยู่ถึง 20 กว่าเกาะ สามารถท ากิจกรรมต่างๆ
ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามและเงียบสงบได ้

 
4.5.6 ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) 

 
รูปท่ี 4.27 ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) 

ท่ีมา http://www.rearviewmirror.tv/kaunas-lithuania/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะปราสาทแห่งน้ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเมมูนัส เป็นสถานท่ีจดั

แสดงแกลเลอร่ีรูปภาพศิลปะภาพถ่าย ภาพวาดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของประเทศลิทวัเนีย 
รวมถึงโบราณวตัถุต่างๆท่ีน่าสนใจ 



 

 

4.5.7 โบสถ์เซนต์ไมเคลิ (St.Michael the Archangel Church) 

 
รูปท่ี 4.28 โบสถเ์ซนตไ์มเคิล (St.Michael the Archangel Church) 

ท่ีมา https://www.dreamstime.com/stock-photo-st-michael-archangel-s-church-garrison-roman-
catholic-city-kaunas-lithuania-closing-image44030403 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะโบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถข์นาดใหญ่ท่ีตั้งอยูก่ลางใจเมืองเคา
นาส มีหลงัคารูปโคง้และโดมขนาดใหญ่โดดเด่นสวยงาม มีบรรยากาศสงบร่มร่ืนเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจของคนเมืองเคานาส 

 
4.5.8 เนินสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) 

 
รูปท่ี 4.29 เนินสุสานไมก้างเขน (Hill of Crosses) 

ท่ีมา https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/europe/lithuania/things-to-do-hill-of-
crosses-religious-tourism/ 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นสถานท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความเช่ือทาง
ศาสนาของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก เก่ียวกบัการแสดงออกถึงการเรียกร้องอิสรภาพจากการถูก
รุกรานโดยคนภายนอกและบ่งบอกถึงความเช่ือว่าเป็นการปักไมก้างเขนเพื่อขอพรอีกรูปแบบหน่ึง โดย
ปัจจุบนัมีไมก้างเขนอยู่ในบริเวณน้ีมากกว่าหน่ึงแสนอนันอกจากน้ียงัมีรูปป้ันต่างๆทางศาสนาคริสต์
อ่ืนๆเป็นจ านวนมาก 



 

 

4.5.9 วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Cathedral of St.Peter and Paul) 
 

 
รูปท่ี 4.30 วิหารเซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อล (Cathedral of St.Peter and Paul) 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Peter_and_St._Paul,_Vilnius  
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นวิหารยคุเรอเนสซองส์ท่ีโดดเด่นและสวยงามท่ีสุดใน

ประเทศลิทวัเนีย เป็นอนุสาวรียท์างธรรมชาติและเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Peter_and_St._Paul,_Vilnius


 

 

 
 
4.6 สถานทีท่่องเทีย่วในประเทศเบลารุส 

4.6.1 มินสก์ Minsk 
 

 
รูปท่ี 4.31 มินสก ์ 

ท่ีมา https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่กลางริมแม่น ้ า

สวิสเลาะกรุงมินสกถื์อว่าเป็นศูนยก์ลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมหลกัของเบลารุส
อีกดว้ย 

 
4.6.2 หมู่บ้านคาทนิ ( Khatyn ) 

 
รูปท่ี 4.32 หมู่บา้นคาทิน 

ท่ีมา https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ี เพราะมีประวติัศาสตร์อยู่มากมาย เป็นหมู่บา้นท่ีถูกเผาและ

ประชาชนท่ีอาศยัไดถู้กท าร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทพันาซีของเยอรมนั เราจะไดช้มประวติั
ความเป็นมาต่างๆของเมืองน้ี 

https://travel.mthai.com/world-travel/46025.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Khatyn_massacre


 

 

4.6.3 พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน (Dudutki Museum) 
 

 
รูปท่ี 4.33 พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น  

ท่ีมา http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ชาวเบลารุสเองมาเยีย่มชมมากท่ีสุด เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์สะทอ้นให้เห็นประเพณีมุ่งหมายในทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมเบลารุส ไฮไลทข์องพิพิธภณัฑ์
น้ีคือ กงัหนัลมหน่ึงเดียวในเบลารุสท่ียงัใชง้านอยูจ่ริง 

 
4.6.4 ปราสาทเมียร์ 
 

 
รูปท่ี 4.34 ปราสาทเมียร์ 

ท่ีมา  http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะปราสาทแห่งน้ีถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม

และธรรมชาติ โดยองคก์ารยเูนสโก เพราะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามยิง่ใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรค์
ดว้ยจินตนาการทางศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธิคและบารอค 

http://www.minsknightlife.net/blog/must-see-minsk-belarus.htm
http://www.tiewrussia.com/catalog.php?idp=573


 

 

4.6.5 หมู่บ้านซานต้าครอส  ( Santa Klaus Village ) 
 

 
รูปท่ี 4.35 หมู่บา้นซานตา้ครอส   

ท่ีมา  http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-
claus/8147694 

เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นหมู่บา้นท่ีน่าไปเพราะภายในหมู่บา้นมีท่ีท าการ
ไปรษณียส์ าหรับท่านท่ีตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรักและมีขายของท่ีระลึกและถ่ายรูปกบัคุณ
ซานตา้ครอสท่ีใจดีเป็นท่ีระลึกในการมาเยอืน 

 
4.6.6 ป้อมปราการแห่งเบรสท์ (The Breat Fortress) 

 
รูปท่ี 4.36 ป้อมปราการแห่งเบรสท ์ 

ท่ีมา https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/ 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเป็นป้อมท่ีถูกสร้างราวศตวรรษท่ี 19 โดยจกัรวรรดิ

รัสเซียเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ  

http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-claus/8147694
http://www.abc.net.au/news/2016-12-25/a-man-dressed-as-father-frost-the-equivalent-of-santa-claus/8147694
https://kresy24.pl/rosjanie-zdobywaja-twierdze-brzeska/


 

 

4.6.7 พพิธิภัณฑ์ของป้อมปราการ 
 

 
รูปท่ี 4.37 พิพิธภณัฑข์องป้อมปราการ 

ท่ีมา https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ของตวัเองในยโุรป เพราะว่า

เป็นสถานท่ีไดมี้การยอมรับจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ว่าเป็นสถานท่ีคลาสสิคและมีประวติัศาสตร์อนั
ยาวนาน 

 
4.6.8 สวนสาธารณะของเมือง 
 

 
รูปท่ี 4.38 สวนสาธารณะของเมือง 

ท่ีมา  http://www.city-walk.brest-belarus.org/park/park.html 
เหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีแห่งน้ีเพราะเป็นสวนสาธารณะท่ีสวยงาม สวนแห่งน้ีมีการปลูกตน้ไม้

หลายชนิด เป็นพนัธ์ุไมท่ี้หายากในยุโรป เช่น พลาทานุส ทามาริสค ์และ เอลม์ ในปี ค.ศ 2004  มีการ
ปรับปรุงใหส้วยงาม เป็นแหล่งพกัผอ่นของคนในเมืองเบรสท ์ 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expositions_of_Brest_Fortress_museum_04.jpg
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4.7 รายการท่องเที่ยว เยือน 3 สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งทวปียุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิค 
(โปแลนด์ – ลทิัวเนีย –เบลารุส) 

เยือน 3 สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งทวปียุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิค 
(โปแลนด์ – ลทิัวเนีย –เบลารุส) 

10วัน 8คืน 
โปรแกรมน าเที่ยว 

วนัที ่1 เดินทางออกจากประเทศไทย 

เวลา รายละเอยีด 

17.00 น. 
คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตูหมายเลข 8 เคาทเ์ตอร์ Qโดยสาร
การบิน กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสารและสัมภาระ 

20.00 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงโดฮาประเทศ การ์ตา โดยเท่ียวบิน QR835  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6ชัว่โมง) 

23.55 น. ถึงกรุงโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
วนัที ่2 ประเทศโปแลนด์ กรุงวอร์ซอร์ – พระราชวังวลิานอฟ – วงัหลวงกรุงวอร์ซอร์ - ย่าน

จัตุรัสเมืองเก่า 

00.50 น. 
ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด ์เที่ยวบิน QR263  (ใชเ้วลาเดินทาง 6
ชัว่โมง) 

06.00 น. ถึงกรุงวอร์ซอร์ เมืองหลวงของประเทศโปแลนด ์หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 

เช้า 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace)  พระราชวงัหลวงท่ีตั้งอยูใ่น
ยา่นวิลานอฟเป็นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์อยูม่ากมายและเป็นหน่ึง
อนุสรณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดของโปแลนด์พระราชวงัวิลานอฟถูกสร้างข้ึนส าหรับสมเด็จ
พระเจา้จอห์นท่ี 3 โซบีสกีแห่งโปแลนด ์ปัจจุบนัพระราชวงัเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์
เปิดใหเ้ขา้ชมแก่สาธารณะเป็นคร้ังแรกในโปแลนด ์

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภทัตาคาร 

บ่าย 
 

หลงัจากนั้น เราจะน าท่านเขา้ชม พระราชวงัหลวงกรุงวอร์ซอร์ (Royal Castle) หรือ
ท่ีประทบัของราชวงศ์โปล ตั้งอยู่กลางจตุัรัสในย่านเมืองเก่าแก่ท่ีมีความคลาสสิค
และเม่ือยอ้นไปถึงปี 1339 มีการบนัทึกจากทูตของสนัตะปาปาว่าพระเจา้ Casimir III 
แห่งโปแลนด์มีความยดัแยง้กับราชวงศ์เยอรมันส้ินคริสต์ศตวรรษท่ี13 ในช่วง 



 

 

Conrad II ดุ๊กแห่ง Mosavia ปกครองกรุงวอร์ซอร์ท่านก็ด าริท่ีจะสร้างพระราชวงัข้ึน
เป็นท่ีพ านกัและท่านก็ปรับปรุงใหม่ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ ถือว่าเป็นจตุัรัสท่ีงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโปแลนด ์อาคารถูกตกแต่อยา่งวิจิตร ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมแห่ง
หน่ึงในโปแลนด ์

เย็น 

หลงัจากน้ันเราจะน าท่าน ชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า ( Old Town Square )ท่ีงดงามท่ีสุด
แห่งหน่ึงในโปแลนด ์อาคารส่วนใหญ่ท่ีเห็นเกิดข้ึนจากการสร้างอาคารของพ่อคา้ท่ี
ร ่ ารวยในศตวรรษท่ี 17 ด้านหน้าอาคารถูกตกแต่งอย่างวิจิตรและตกแต่งตาม
ความชอบของเจา้ของจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองนิชิก้า (ใช้เวลาเดินทาง 2ช่ัวโมง ) 
เขา้พกัท่ี Nidzica Castle Hotel (หรือระดบัเทียบเท่า) 

ค า่ รับประทานอาหารม้ือค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
วนัที ่3 ปราสาทมอลมอร์ก- เมืองกดังส์ 

เช้า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เช็คเอ้าท์ ณ โรงแรม Nidzica Castle Hotel 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง มาลมอร์ก (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที ) 
น าท่านเข้าชม ปราสาทมอลมอร์ก(Malbork Castle) เป็นสถาปัตยกรรมอิฐแห่ง
โปแลนด์ซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในโลก เดิมทีปราสาทน้ีตั้งข้ึนโดยอศัวินของศาสนาศริสต ์
นิกายทอยโลนิค รูปแบบของปราสาทนั้นเป็นตวัอย่างท่ีแสดงถึงศิลปะของป้อม
ปราการในยุคกลางเพื่อรับการโจมตีของศัตรู ปราสาทมอลมอร์กเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมท่ีสุดของเมืองมลัมอร์ก ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1274 

กลางวนั 
รับประทานอาหารระหวา่งทาง ณ Gothic Restaurant & Café 
น าท่านเดินทางสู่เมือง กดังส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง ) 

บ่าย 

เท่ียวตามอธัยาศยั ณ เมืองกดังส์ (Gdansk) เป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษกิจ วฒันธรรม
และแหล่งท่องเท่ียว เป็นท่ีตั้งของสหภาพแรงงานโชริแดริต้ีท่ีมีนายเลค วาเวนช่าเป็น
ประธานหลายคน หลงัจากการต่อสู้น้ีท าให้โปแลนด์กลายเป็นประชาธิปไตยเจริญ
กว่ายุโรปทั้งหลายในทวีป เมืองน้ีตั้ งช่ือฝ่ังทะเลบอลติกของโปแลนด์ เมืองเก่าน้ี
งดงามยิ่งนกั แมว้่าบางส่วนจะเป็นตึกใหม่ท่ีสร้างข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บความเสียหาย
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ไม่ท าให้เมืองเก่าแห่งน้ีดูดอ้ยลงเลย ซ่ึงเมืองกดงัส์เป็น
เมืองท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปมากอีกเช่นเคย 

เย็น รับประทานอาหารมือเยน็ ณ Prologue Restaurant 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองทวัรุน Turun  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
เขา้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ Mercure Torun Centrum Hotel (หรือระดบัเทียบเท่า) 

วนัที ่4 เมืองทวัรุน – วหิารจัสนาโกรา- เมืองวรอตสวาฟ – มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟ - เหมือง
เกลือวิเอลคิชกา 

เช้า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ันเดินทางไปชมเมือง  เมืองทัวรุน (Torun) เป็นเมืองท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน
โปแลนด ์หลงัจากองศก์รยเูนสโก ประกาศจดัอนัดบัให้เมืองน้ีกลายเป็นเมืองมรดก
โลก ในตวัเมืองมีอนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์อยูม่าก สถานท่ีท่องเท่ียวมีความโด่ง
ดงั ทวัรุนจึงอยูใ่นแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติดอนัดบัในทวีปยโุรป ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ
เ มือง น้ี มี ทิวทัศน์ ท่ีสวยงาม เ ป็นผลมาจากการอนุ รักษ์  ดูแลอาคาร ท่ี เ ป็น
สถาปัตยกรรมอยา่งดี และมีความคลาสสิคเหมาะแก่การมาท่องเท่ียวอยา่งมาก 
จากน้ันเช็คเอ้าท์ ณ โรงแรม Mercure Torun Centrum Hotel และน าท่านเดินทางสู่
เมืองเชสโตโชว่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง) 
น าท่านชม วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) เป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูปนกับุญมา
ดอนนาสีด า Black Madonna ซ่ึงท่ีโลกท่ีนบัถือศาสตรศริสตจ์ะรู้จกัเป็นอยา่งดี ตวั
โบสถส์ร้างในศตวรรษท่ี 14 ในปี ค.ศ 1382 โดยการบริจาคท่ีดินของท่านดุก แห่งโอ
ปอลทั้งมอบรูปท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดีคือรูปของ Black Madonna จากการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ภาพน้ีมีอายุกว่าร้อยปี ซ่ึงวิหารจัสนาโกราเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจอีกแห่งหน่ึง 

กลางวนั 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ Topollion 
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ น าท่านเดินทางสู่เมืองวรอตสวาฟ Wrocla) (ใช้
เวลาเดินทาง 2ช่ัวโมง ) 

บ่าย 

น าท่านชม มหาวิทยาลยัวรอตสวาฟ ( University Of Wroclaw) เป็นมหาวิทยาลยั
เก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงประจ าเมืองวรอตสวาฟ ซ่ึงในช่วง100ปีท่ีผ่านมา มหาวิทยาลยั 
วรอตสวาฟได้รับรางวลัโนเบล เป็นรางวลัประจ าปีระดับนานาชาติ ซ่ึงจัดโดย
คณะกรรมการสแกนดิเนเวีย พิจารณาโดยส่ิงประดิษฐท่ี์โดดเด่น  มหาวิทยาลยัแห่งน้ี
เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล ,โกดัง, และคุมขงัเชลยสงครามสมยัยุคสงครามกับ
รัสเซีย ซ่ึงห้องสมุดเคยของมหาวิทยาลยัเคยถูกใชเ้ป็นฐานบญัชาการรบของกลุ่มนา
ซีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ดว้ย   



 

 

น าท่านชมเมือง เมืองวรอตสวาฟ (Wroclaw) เมืองเป็นท่ีใหญ่ท่ีสุดทางฝ่ังตะวนัตก
ของโปแลนด ์จุดเด่นของเมืองน้ีคือ “ความใหญ่” จะเห็นไดจ้ากอาคารบา้นเรือนและ
สถานท่ีต่างๆในเมืองน้ีลว้นแลว้แต่มีขนาดสูงใหญ่ ท าใหเ้ป็นจุดน่าสนใจของเมืองน้ี 
ตั้งแต่สถานีรถไฟ (Railway Station)  ท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางและสวยงาม  รวมไปถึง 
Old Town  ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหน่ึงเมืองในยุโรป จุดเด่นท่ีอย่างหน่ึงในเมืองน้ีคือมี
สะพานขา้มแม่น ้ าจ  านวนมาก นบัแลว้มากกว่า 100 สะพาน จนไดช่ื้อว่า “เป็นเมือง
แห่งสะพาน”  (The City Of Brideges )ศิลปะและสถาปัตยกรรมของเมืองน้ีมีความ
ผสมผสานหลายแบบ และเมืองน้ีคลา้ยกบัลกัษณะหลายเมืองในเยอรมนั 

เย็น 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองคราคูฟไปชม เหมืองเกลือ Wieliczka Saltmine (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง ) 
น าท่านชมเหมืองเกลือวิเอลคิชกา (Wieliczka Salt Mine)เหมืองแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเมือง
วิเอลิคชกาในเขตเมืองคราเคา เหมืองเกลือวิเอลิคชาจดัเป็นเมืองเกลือท่ีมีอายเุก่าแก่
ท่ีสุดในโลก  และยงัไดข้ึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปี 1978ความสนใจของ
เหมืองน้ีคือ เหมืองน้ีมีความยาว 300 กิโลเมตร ปัจจุบนัเหมืองดงักล่าวประกอบดว้ย
เมืองใตดิ้นท่ีไดรั้บการแกะสลกัดว้ยเกลือทั้งหมด 
เช็คอิน ณ โรงแรม INX Design Hotel พกัผ่อนตามอัธยาศัย (หรือระดบัเทียบเท่า) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
วนัที ่5 ประเทศลทิัวเนีย – โบสถ์เซนต์แอน – มหาวหิารแห่งวลินีอุส –ปราสาทเจดิมนิาส - 

ปราสาททราไก 

เช้า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ันเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม INX Design Hotel เตรียมตัวเดินทางไปประเทศ
ลิทัวเนีย 
คณะพร้อมกนัท่ีสนามบิน Warsaw Chopin Airport (WAW) ออกเดินทางโดยสาย
การบิน LOT Polish Airlines สายการบินประจ าประเทศโบแลนด ์โดยเท่ียวบิน 
LO777 (ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 5 นาที) เม่ือเดินทางถึงสนามบิน Vilnius International 
Airport เราจะน าท่านเขา้สู่ Vilnius เมืองหลวง ของลิทวัเนีย น าท่านผา่นพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ไทย 5ชัว่โมง ) 
จากน้ันน าท่าน ออกเดินทางไป โบสถ์เซนต์แอน(St.Ann’s Church) เพื่อเขา้ชม
โบสถค์ริสตนิ์กายคาทอลิคขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองวิลนีอุสเมืองหลวงของลิทวัเนีย



 

 

โบสถข์นาดใหญ่ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก ้
เทีย่ง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย 

หลงัจากรับประทานอาหารเท่ียงน าท่านเขา้ชมมหาวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในลิทวัเนีย มหา
วิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral)สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ท่ีม่ีภาพวาดและ
ศิลปะฝาผนงัเก่าแก่มากมายในตวัวิหารในช่วงสมยัศตวรรษท่ี 14 
หลงัจากน้ัน พาท่านเข้าชม ปราสาทเจดิมินาส (Gediminas Tower) ปราสาทเก่าแก่
ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ของประเทศลิทวัเนียทั้งอยูบ่นเนิน
เขาสูงเป็นจุดชมเมืองท่ีสวยท่ีสุด ท่านสามารถชมวิวเมืองไดจ้ากท่ีปราสาทแห่งน้ี
เดินทางไปยงัเมืองทราไกซ่ึงใชเ้วลาเดินทางเพียง 1 ชัว่โมงเท่านั้น 

เย็น 

พาท่านเขา้ชมความสวยงามของปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ท่ีลอ้มไป
ดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามของทะเลสาบกาลฟ์และตน้ไมเ้ขียวขจี ภายในมีพิพิธภณัฑท่ี์
แสดงถึงประวติัความเป็นมาของปราสาทรวมถึงวตัถุโบราณต่างๆท่ียงัหลงเหลืออยู่
ดว้ย 
หลังจากนั้ นพาท่านด่ืมด ่ ากับธรรมชาติท่ีสวยงามของ ทะเลสาบกาล์ฟ (Lake 
Galves) ท่ีมีเกาะแก่งอยู่ภายในมากกว่า 21 แห่ง ป่ันจกัรยานสูดบรรยากาศบริสุทธ์ิ
บนทะเลสาบกาลฟ์ 
หลงัจากนั้นพาท่านเช็คอินท่ีโรงแรม Margis Hotel (หรือระดบัเทียบเท่า) 

ค า่ 
รับประทานอาหารเยน็พร้อมกนัท่ีหอ้งอาหารโรงแรม Margis Hotel 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่6 ปราสาทเคานาส - โบสถ์เซนต์ไมเคลิ - เนินสุสานไม้กางเขน - วหิารเซนต์ปีเตอร์และ
เซนต์พอล 

เช้า 

รับประทานอาหารพร้อมกนัท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม Margis Hotel 
เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม Margis Hotel เพื่อเตรียมตวัไปเมืองเคานาส 
พาท่านเขา้ชม ปราสาทเคานาส (Kaunas Castle) ปราสาทท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีตั้งอยู่กลางแม่น ้ าเมมูนสั มีแกลเลอร่ีแสดงรูปภาพศิลปะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประวติัศาสตร์ประเทศลิทวัเนียและโบราณวตัถุเก่าแก่ 
จากนั้นพาท่านเขา้ชม โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St.Michael the Archangel Church) 
โบสถนิ์กายโรมนัคาทอลิคขนาดใหญ่ ชมสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบแซนไทน์ท่ีมี
หลงัคาโคง้และโดมขนาดใหญ่ท่ีโดดเด่น บรรยากาศสงบร่มร่ืนเหมาะกบัการตั้ง



 

 

ปิกนิค 
เทีย่ง รับประทานอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย 
เดินทางไปยงั เนินสุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) ชมความงดงามของไมก้างเขน
ท่ีมีกว่ากว่าหน่ึงแสนกว่าอนัและรูปป้ันทางศาสนาคริสตต่์างๆท่ีบ่งบอกถึงความเช่ือ
ทางศาสนาของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิค 

เย็น 

พาท่านเขา้ชมความสวยงามของ วิหารเซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอล (Cathedral of 
St.Peter and Paul) วิหารยคุเรอเนสซองส์ท่ีโดดเด่นและสวยงามท่ีสุดในประเทศ
ลิทวัเนีย ท่ีมีสไตลก์ารตกแต่งแบบบาโรก เป็นอนุสาวรียท์างธรรมชาติและเป็นหน่ึง
ในสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง 
พาท่านรับประทานอาหารทอ้งถ่ิน และเดินทางเขา้เช็คอินท่ีโรงแรม Siauliai Hotel 
(หรือระดบัเทียบเท่า) 

ค า่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที ่7 ประเทศเบลารุส – เมืองมินสก์ - หมู่บ้านคาทนิ - พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน 

เช้า 

รับประทานอาหารพร้อมกนัท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม Siauliai Hotel 
เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม Siauliai Hotel เพื่อเดินทางไปประเทศเบลารุส 
เตรียมเดินทางไปประเทศเบลารุสท่ี สนามบินวิลนีอุส (Vilnius International 
Airport)  โดยสายการ บิน  ยู เ ครนอิน เตอ ร์ เน ช่ันแนลแอ ร์ ไล น์  (Ukraine 
International Airlines) สายการบินประจ าประเทศยเูครน โดยเท่ียวบิน PS184 (ใช้
เวลา 1 ชัว่โมง 20 นาที) จากนั้นพกัต่อเคร่ืองท่ีสนามบิน Boryspil International 
Airport โดยเท่ียวบิน PS889 (ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง) เม่ือถึงท่ีสนามบิน Minsk National 
Airport ประเทศเบลารุส 
เราจะน าท่าน ชมเมือง มินสก์ Minsk ตามอธัยาศยั เมืองหลวงของประเทศเบลารุส 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูก่ลางริมแม่น ้ าสวิสเลาะ ( Svislaoh ) และ
แม่น ้ าเนียมีฮา โดยตัวเมืองนั้ นตั้ งอยู่ท่ีความสูงจากระดับน ้ าทะเล 280.4 เมตร 
นอกจากน้ี กรุงมินสก์ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการปกครอง เศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรมหลกัของเบลารุสอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ Bistro de Luxe 

บ่าย 
หลงัรับประทานอาหารเราจะน าท่าน ชม หมู่บ้านคาทิน ( Khatyn ) เป็นสัญลกัษณ์
ของการเข่นฆ่าท่ีได้เกิดข้ึนในวันท่ี 22 มีนาคม ปี 1943 หมู่บ้านท่ีถูกเผาและ



 

 

ประชาชนท่ีอาศยัไดถู้กท าร้ายและฆ่าตายทั้งหมดโดยพวกกองทพันาซีของเยอรมนั 
เราจะไดช้มประวติัความเป็นมาต่างๆของเมืองน้ี 
พพิธิภัณฑ์พื้นบ้าน ( Dudutki Museum ) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงนิทรรศการ
เก่ียวกบัวิถีของชาวเมืองเบลารุส เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีชาวเบลารุสเองมาเยี่ยมชมมาก
ท่ีสุด เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นประเพณีมุ่งหมายในทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
เบลารุส ไฮไลทข์องพิพิธภณัฑน้ี์คือ กงัหนัลมหน่ึงเดียวในเบลารุสท่ียงัใชง้านอยูจ่ริง 
เราจะใหท่้านไดช้มแบบจ าลองของถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอีกดว้ย 

เย็น 
น าท่านเขา้พกัท่ี โรงแรม Bon Hotel (หรือระดบัเทียบเท่า) พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
รับประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

วนัที ่8 เมืองเมียร์ – ปราสาทเมียร์ - หมู่บ้านซานต้าครอส 

เช้า 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม Bon Hotel 
จากนั้นน าท่านเดินทางไป ชม เมืองเมียร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง
มินสก์เป็นเมืองคุณค่าทางประวติัศาสตร์ของประเทศเบลาลุสและสวยงามอยู่หลาย
แห่ง 
น าท่าน ชม ปราสาทเมียร์  ท่ีถูกสร้างข้ึนในราวปลายศตวรรษท่ี 15 ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิคและสร้างเสร็จในศตวรรษท่ี 18 โดยดุ๊กอิลินิคช และปราสาท
แห่งน้ีถูกยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ โดยองคก์ารยเูนสโก 
เพราะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสวยงามยิ่งใหญ่และเกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยจินตนาการ
ทางศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและบารอค ปราสาทน้ีมีสามชั้น 
ระเบียงซุ้มและประตูถูกตกแต่งดว้ยหินปูน ดว้ยอาคารสร้างดว้ยอิฐแดง ภายในตวั
ปราสาทมีหอคอยสูงสร้างข้ึนเพื่อเป็นป้อมปราการของปราสาท ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป้องกนัการโจมตีในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้าน Doroga Zamkov 

บ่าย 

น าท่านชม หมู่บ้าน ซานต้าครอส  ( Santa Klaus Village ) ภายในหมู่บา้นมีท่ีท า
การไปรษณียส์ าหรับท่านท่ีตอ้งการส่งของขวญัไปยงัคนท่ีท่านรักและมีขายของท่ี
ระลึก และถ่ายรูปกบัคุณซานตา้ครอสท่ีใจดีเป็นท่ีระลึกในการมาเยอืน 
เช็คอิน ณ โรงแรม Hotel Bug Brest (หรือระดบัเทียบเท่า) พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 

 

วนัที ่9 ป้อมปราการแห่งเบรสท์ - พพิธิภัณฑ์ของป้อมปราการ - ชมสวนสาธารณะของเมือง 

เช้า 

รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 
น าท่านชม ป้อมปราการแห่งเบรสท์ ( The Breat Fortress ) เป็นป้อมท่ีถูกสร้างราว
ศตวรรษท่ี 19 โดยจกัรวรรดิรัสเซียเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของรัสเซีย 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดใ้ชส้ถานท่ีน้ีต่อตา้นกบักองทพัเยอรมนัท่ีบุกรุกเขา้มาในท่ีวนั 
22 มิถุนายน 1941  และตามมาดว้ยสงครามในปี 1965 ซ่ึงป้อมปราการน้ีถูกตั้งเพื่อให้
เป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู ้
จากนั้นน าท่าน ชม พิพธิภัณฑ์ของป้อมปราการ และ พิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีของ
เมืองเบรสท์ เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีเอกลกัษณ์ของตวัเองในยโุรป เพราะว่าเป็นสถานท่ีท่ี
ได้มีการยอมรับจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ว่าเป็นสถานท่ีท่ีคลาสสิค และมี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 
จากนั้นเราจะน าท่านไปพกัผอ่นและ ชมสวนสาธารณะของเมือง ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
ท่ีตั้งของกองทหารรัสเซียในการต่อตา้นสงคราม แต่ต่อมาสถานท่ีน้ีไดถู้กดดัแปลง
ให้เป็นสวนสาธารณะ สวนแห่งน้ีมีการปลูกตน้ไมห้ลายชนิด เป็นพนัธ์ุไมท่ี้หายาก
ในยุโรป เช่น พลาทานุส ทามาริสค ์และ เอลม์ ในปี ค.ศ 2004  มีการปรับปรุงให้
สวยงาม เป็นแหล่งพกัผอ่นของคนในเมืองเบรสท ์และไดมี้การเปิดให้นกัท่องเท่ียว
ไดเ้ขา้ชมในปี 2006 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบหน่ึงร้อยปี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ Jules Verne 

บ่าย 
จากนั้นน าท่าน เดินทางกลบัสู่ท่ีพกัท่ี โรงแรม Hotel Bug Brest และเช็คเอา้ท ์
ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านเดินทางไปสนามบินนานาชาติมินสกเ์พื่อตรวจเอกสาร
การเดินทาง 

13.55 น. 
ออกเดินทางจากกรุงมินสก ์โดยสายการบินเอทฮัิด (Etihad Airways )  โดยเท่ียวบิน 
EY62 

20.35 น. ถึงท่าอากาศยานอาบูดาบ ีเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
23.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอทฮัิด โดยเท่ียวบินท่ี EY406 

วนัที ่10 กลบัสู่ประเทศไทย 

07.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ 
 

 



 

 

4.8 แบนเนอร์ โปรแกรมน าเที่ยว เยือน 3 สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งทวปียุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุด
คลาสสิค (โปแลนด์ – ลทิัวเนีย –เบลารุส) 

 
รูปท่ี 4.39 แบนเนอร์โปรแกรมน าเท่ียว เยอืน 3 สถานท่ี สมัผสัมนตเ์สน่ห์แห่งทวีปยโุรป ด่ืมด ่ากบั
เส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด ์– ลิทวัเนีย –เบลารุส) 10 วนั 8 คืน โดยสายการบินการ์ตาแอร์เวย ์

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลการปฏิบัตงิาน 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิาน 
5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
จากการท่ีไดจ้ดัท าเส้นทางท่องเท่ียว เยือน 3 สถานท่ี สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งยโุรป ด่ืมด ่ากบั

เส้นทางสุดคลาสสิค (โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส) 10 วนั 8 คืนโดยสายการบินการ์ตาแอร์เวย ์และได้
ปรึกษาพูดคุยกบัทีมงานผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเส้นทางยุโรปไดพ้บว่าเส้นทางน้ีเป็นเส้นทางท่ีแปลกใหม่
น่าสนใจ ยงัไม่พบเห็นเส้นทางเหล่าน้ีไหร่นกั เร่ืองระยะเวลาและสถานท่ีท่องเท่ียวเหมาะสมไม่เร่งรีบ
จนเกินไป ตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการด่ืมด ากบัธรรมชาติท่ีสวยงามพร้อมกบัประวติัศาสตร์ของเมือง
ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 
เน่ืองจากบางประเทศในการจดัท าเส้นทางยงัไม่เป็นท่ีนิยมในดา้นของการท่องเท่ียวนัก

ฐานขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตมีนอ้ย เช่น ขอ้มูลดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว รูปภาพต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความ
คิดเห็นหลงัจากการไปท่องเท่ียว ท าใหย้ากต่อการคน้ควา้หาขอ้มูลเป็นอยา่งมาก 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
- ควรสอบถามขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญหรือหัวหนา้ทวัร์ท่ีเคยไปเยือนเส้นทางเหล่านั้นเพื่อ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
- ควรศึกษาข้อมูลจากหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในอินเตอร์เน็ต หนังสือท่องเท่ียว 

โปรแกรมเก่าในบริษทั ในวีดีโอท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อจะเอาขอ้มูลความรู้น ามาเรียบเรียง 
จบัใจความและเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท าโครงงานได ้

5.2 สรุปผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานกจิศึกษา 
- ไดเ้รียนรู้ถึงประสบการณ์ท างานจริง  
- เรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัสงัคมการท างาน 
- เรียนรู้ถึงการแกไ้ขปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน 
- เรียนรู้ถึงการบริหารเวลา 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บเจอในการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- ในบางคร้ังท่ีเกิดการส่ือสารไม่ชดัเจนท าให้แกง้านบ่อยคร้ัง ควรส่ือสารอยา่งชดัเจนชดั

ถอ้ยชดัค า เพื่อป้องกนัการผดิพลาดในการท างาน 



 

 

- การท างานในช่วงแรกมีสับสนบา้งในบางขั้นตอนเพราะมีวิธีการท่ีซบัซอ้นวุ่นวายมาก 
ท าใหก้ารท างานล่าชา้และผดิพลาด 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
- ในการท างานควรมีการส่ือสารท่ีชดัเจนเพื่อป้องกนัการไม่เขา้ใจ 
- ควรฝึกฝนในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจบ่อยคร้ังเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและไม่ท างานผดิพลาด 
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ภาพขณะออกทวัร์เป็นสตาฟจังหวดันครนายกและออกบูธไทยเทีย่วไทย 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพขณะออกทวัร์เป็นสตาฟจังหวดันครนายก 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบนเนอร์โปรแกรมน าเทีย่วเส้นทางยุโรปของบริษัท 
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บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ข้อเสนอแนะของพนักงานที่ปรึกษาทีม่ีต่อโครงงาน 
 ขา้พเจา้นางสาวสิริพร แต่งทรง จากการท่ีไดต้รวจสอบโปรแกรมน าเท่ียวเส้นทางเยือน 3 
สถานท่ี สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิก (โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส) 
ขา้พเจา้มีความคิดเห็นวา่รูปแบบโปรแกรมน าเท่ียวเส้นทางน้ีมีความดึงดูดเป็นอยา่งมากส าหรับคนท่ี
ช่ืนชอบการเดินทางท่ีเน้นไปดว้ยการศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาของประเทศเก่าแก่ ซ่ึงจุดเด่นของ
โปรแกรมน าเท่ียวท่ีโดดเด่นไม่เหมือนท่ีอ่ืนคือโปรแกรมน้ีเต็มไปด้วยประวติัความเป็นมาท่ี
น่าสนใจ สถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ ร่องรอยของการเกิดสงครามโลก ธรรมชาติอนังดงาม 
เร่ืองราวความเช่ือทางศาสนา จ านวนวนัในการเดินทางไปท่องเท่ียว 3 ประเทศมีความเหมาะสม ไม่
มากไม่นอ้ยจนเกินไป  
 ดงันั้นขา้พเจา้มีความเห็นวา่การจดัวางเส้นทางเยือน 3 สถานท่ี สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งยุโรป 
ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิก (โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัท่ีจะน าเอา
โปรแกรมไปพฒันาหรือปรับแต่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นโปรแกรมน าเท่ียวท่ี
สมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนและสามารถน าไปใช้ในการเสนอขายโปรแกรมน าเท่ียวกบักลุ่มลูกคา้ท่ี
สนใจได ้
 
 
 

   นางสาว สิริพร แต่งทรง 
   พนกังานท่ีปรึกษา 
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บทความวชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

เยือน 3 สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิค  (โปแลนด์ ลิทวัเนีย 
เบลารุส) 

VISIT 3 CONTRIES; TOUCH THE CHARMS OF EURORE. 
(POLAND LITHUANIA BELARUS) 

นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ , นางสาว ธมลวรรณ ปวติรชีวนั  
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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Email: aunyoung1@gmail.com , beasting.1739@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

บ ริษัท  Public Holidays  จ ากัด  เป็ น บ ริษัท ท่ี
ประกอบธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว จดัน าเท่ียว ทวัร์ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่ียวชาญด้านการ
เดินทางในทุกมุมโลกทั้ งในทวีปเอเชียและทวีป
ออสเตรียและทวีปยโุรปโดยสายการบินชั้นน า โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเส้นทางยโุรปท่ีแปลกใหม่
และจัดท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีประเทศ โปแลนด ์
ลิทัวเนียและเบลารุส ซ่ึงเป็นเหล่าประเทศท่ีมีทั้ ง
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีบ่ง
บอกถึงประวติัความเป็นมาของแต่ละประเทศท่ีมี
เส น่ ห์ น่ าหลงใหล  ดังนั้ น คณ ะผู ้จัดท า จึ งได้
ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆและ
ตัด สินใจจัดท าโครงงาน เส้นทางท่องเท่ี ยว ท่ี
โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส เดินทางโดยสายการบิน
กาตาร์แอร์เวย ์Qatar Airways เป็นเวลา ใน10วนั8 คืน 
โดยผลการท าของโครงงานน้ีสามารถน าขอ้มูลไป
ต่อยอดพฒันาโปรแกรมทวัร์ต่างๆ ใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ 
 

Abstract 
The Public Holidays Co., Ltd. is a travel 

agency Inbound and Outbound, specializing in 
travel all over the world in Asia, Austria and 
Europe by leading airlines. The objective is 
learning Europe route which new and unknown, 

open up a new program tour at Poland, Lithuania, 
which have the interesting history, natural 
attraction, historical attraction, cultural attraction. 
These things tell about history that’s charming. So 
we are studying about Poland, Lithuania and 
Belarus. Then we decide to open up a new program 
tour at Poland, Lithuania, Belarus by Qatar 
Airway, 10 days 8 nights. The result of this 
project, the company is able to tailor the project to 
the development of various programs tour. 
Respond to customer’s desires.  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเส้นทางยุโรปท่ีแปลกใหม่ท่ี
ประเทศ โปแลนด ์ลิทวัเนีย เบลารุส 

2. เพ่ือจดัท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีแปลกใหม่ท่ี
ประเทศโปแลนด ์ลิทวัเนีย เบลารุส ใหแ้ก่ 
บริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์

 

ขอบเขตของโครงงาน 

- สืบคน้ขอ้มูลโปรมแกรมเก่าจากเวบ็ไซต์
ของทางบริษัท พับบลิค ฮอลิเดย์ จ ากัด
และแผน่พบัท่ีมีอยูแ่ลว้ 

- สอบถามข้อมูลและขอค าปรึกษาจาก
แผนกการขายและแผนกการท่องเท่ียวเสน้
ยโุรป 
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- ศึกษาขอ้มูลสถิติและขอ้มูลการท่องเท่ียว
ต่างๆทางอินเตอร์เน็ต 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- บริษทัได้ความรู้เก่ียวกับเส้นทางยุโรปท่ี
แปลกใหม่ 

- บริษทัสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอดพฒันา
โปรแกรมทวัร์ต่างๆใหมี้ความหลากหลาย 
ให้เป็นท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ เพ่ิมกลุ่มลูกคา้ให้แก่บริษทัและ
เพ่ิมตวัเลือกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวได ้ 
 

ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและตั้งหัวขอ้ 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัญหาต่างๆ ระดม
ความคิดในการจดัท าโครงงานและเสนอ
หัวข้อโครงงานให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา
และพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้และความเหมาะสมใน
การจดัท าโครงงาน 

2. ตั้งหัวขอ้โครงงานท่ีจะจัดท า ปรึกษากับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาถึง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงงาน 

3. ศึกษาวรรณกรรมและบทความท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค้นคว้าศึกษาข้อมูลท่ี เก่ียวข้องจากใน
เวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต โปรแกรมท่ีมีอยู่
แล้วของทางบริษัทและข้อ มูล เก่าใน
เอกสารแผ่นพับของบริษัท เพ่ือน ามา
ศึกษาเป็นตวัอย่างและปรับใช้ในการท า
โครงงานตามความเหมาะสม 

4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาจากหลายๆด้าน 
หลงัจากท่ีไดศึ้กษาและคน้ควา้ขอ้มูลจาก
ท่ีต่างๆแลว้น าความรู้หรือข้อมูลท่ีได้มา
จากการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญด้านการ
ท่องเท่ียวทวีปยุโรป เอกสารและข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มาวิเคราะห์ เรียบเรียง 

เพ่ือให้ เกิดความถูกต้อง แ ม่นย  าและ
เป็นไปไดต้ามความเหมาะสม 

5. จัดโปรแกรมน าเท่ี ยว  จัดท าการเปิ ด
เสน้ทางน าเท่ียวใหม่โดยการท าโปรแกรม
น าเท่ียวข้ึนมาจากข้อมูลท่ีได้ศึกษามา
อยา่งถ่ีถว้นแลว้ น าส่วนประกอบต่างๆมา
เขา้ดว้ยกนัจนเกิดโปรแกรมท่ีสมบูรณ์ 

6. จัดท าโครงงาน  ระยะเวลาการจัดท า
รูปเล่มและโครงงานท่ีได้จากการศึกษา
คน้ควา้ 

 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

o คอมพิวเตอร์ 

o เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

o เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
o อินเตอร์เน็ต 

o โทรศพัท ์

o เอกสารเก่าภายในบริษทั 

o โ ป ร แ ก ร ม  MICROSOFE WORD, 

MICROSOFE POWERPOINT 
 

ผลการปฏิบัตงิาน 

รายการน าเท่ียวประเทศโปแลนด์-ลิทัวเนีย-เบลารุส 



 

 

 

สรุปผล 

จากข้อมูลท่ีคณะผู ้จัดท าผลจากการท่ีได้
จดัท าโครงงานเก่ียวกบัการเปิดเส้นทางใหม่ท่ีมีช่ือ
วา่ เยอืน 3 สถานท่ี สัมผสัมนตเ์สน่ห์แห่งยโุรป ด่ืม
ด ่ ากับเส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีประเทศโปแลนด ์
ลิทวัเนีย เบลารุส เป็นเวลา 10วนั 8คืน โดยสายการ
บินการ์ตาแอร์เวย ์ซ่ึงผูจ้ดัท าคิดว่าเส้นทางท่ีเปิด
ข้ึนมาน้ีเป็นเส้นทางท่ีแปลกใหม่ยงัไม่ค่อยพบเจอ
นกั ซ่ึงทางบริษทัสามารถน าโปรแกรมทวัร์น้ีไปต่อ
ยอดพฒันาเพื่อให้ไดโ้ปรแกรมน าเท่ียวท่ีสมบูรณ์
แบบมากยิ่งข้ึนไดแ้ละยงัสามารถน าไปตอบสนอง
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีรักการท่องเท่ียวดา้น
ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติและวฒันธรรมไดอี้กดว้ย 
 
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีคณะผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์จ ากดั เป็น
เวลา16สปัดาห์นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ในการ
ท างานจริง ความรู้ท่ีแปลกใหม่และยงัไม่เคยไดรู้้มา
ก่อน การท ารายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงได้
ด้วยดีจากความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
นางสาวสิริพร แต่งทรงพนักงานท่ีปรึกษาและ
อาจารย ์ศุภตัรา ฮวบเจริญอาจารยท่ี์ปรึกษา ได้ให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าในการท าโครงงานฉบบัน้ี 
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณบริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์
จ ากัดและทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ แนะน า  

เสนอแนะ ให้ค  าปรึกษาแก่คณะผูจ้ ัดท าจนให้ท า
โครงงานฉบับน้ี เสร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ ซ่ึง
คณะผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี
ดว้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 

เยือน 3สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งทวปียุโรป ด่ืมด า่กบั
เส้นทางสุดคลาสสิค(โปแลนด์-ลทิวัเนีย-เบลารุส) 10วนั 8

คืน 

วนัที ่1 เดินทางออกจากประเทศไทย 
วนัที ่2 ประเทศโปแลนด์ กรุงวอร์ซอร์-พระราชวงัวลิา

นอฟ-วงัหลวงกรุงวอร์ซอร์-ยา่นจตัุรัสเมืองเก่า 
วนัที ่3 ปราสาทมอลมอร์ก-เมืองกดงัส์ 
วนัที ่4 เมืองทวัรุน-วหิารจสันาโกรา-เมืองวรอตสวาฟ-

มหาวทิยาลยัวรอตสวาฟ-เหมืองเกลือวเิอลิคช
กา 

วนัที ่5 ประเทศลิทัวเนีย โบสถเ์ซนตแ์อน-มหาวหิาร
แห่งวลินีอุส-ปราสาทเจดิมินาส-ปราสาททรา
ไก 

วนัที ่6 ปราสาทเคานาส-โบสถเ์ซนตไ์มเคิล-เนินสุสาน
ไมก้างเขน-วหิารเซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อล 

วนัที ่7 ประเทศเบลารุส เมืองมินสก-์หมู่บา้นคาทิน-
พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น 

วนัที ่8 เมืองเมียร์-ปราสาทเมียร์-หมู่บา้นซานตา้ครอส 
วนัที ่9 ป้อมปราการแห่งเบรสท-์พิพิธภณัฑข์องป้อม

ปราการ-ชมสวนสาธารณะของเมือง 
วนัที ่10 กลบัสู่ประเทศไทย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
โปสเตอร์ 
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โปรแกรมน าเทีย่ว โปแลนด์-ลทิวัเนีย-เบลารุส 10วนั 8คืน  

เยือน 3สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งทวปียุโรป ด่ืมด า่กบัเส้นทางสุดคลาสสิค(โปแลนด์-ลทิวัเนีย-เบลารุส) 

วนัที ่1 เดินทางออกจากประเทศไทย 
วนัที ่2 ประเทศโปแลนด์ กรุงวอร์ซอร์-พระราชวงัวลิานอฟ-วงัหลวงกรุงวอร์ซอร์-ยา่นจตัุรัสเมืองเก่า 
วนัที ่3 ปราสาทมอลมอร์ก-เมืองกดงัส์ 
วนัที ่4 เมืองทวัรุน-วหิารจสันาโกรา-เมืองวรอตสวาฟ-มหาวทิยาลยัวรอตสวาฟ-เหมืองเกลือวเิอลิคชกา 
วนัที ่5 ประเทศลิทัวเนีย โบสถเ์ซนตแ์อน-มหาวหิารแห่งวลินีอุส-ปราสาทเจดิมินาส-ปราสาททราไก 
วนัที ่6 ปราสาทเคานาส-โบสถเ์ซนตไ์มเคิล-เนินสุสานไมก้างเขน-วหิารเซนตปี์เตอร์และเซนตพ์อล 
วนัที ่7 ประเทศเบลารุส เมืองมินสก-์หมู่บา้นคาทิน-พิพิธภณัฑพ้ื์นบา้น 
วนัที ่8 เมืองเมียร์-ปราสาทเมียร์-หมู่บา้นซานตา้ครอส 
วนัที ่9 ป้อมปราการแห่งเบรสท-์พิพิธภณัฑข์องป้อมปราการ-ชมสวนสาธารณะของเมือง 
วนัที ่10 กลบัสู่ประเทศไทย 

เยือน 3 สถานที ่สัมผสัมนต์เสน่ห์แห่งยุโรป ด่ืมด ่ากบัเส้นทางสุดคลาสสิค  (โปแลนด์ ลิทวัเนีย เบลารุส) 
VISIT 3 CONTRIES; TOUCH THE CHARMS OF EURORE. (POLAND LITHUANIA BELARUS) 

นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ และ นางสาว ธมลวรรณ ปวติรชีวนั  
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ ศุภัตรา ฮวบเจริญ   
สถานประกอบการ บริษัท พบับลคิฮอลเิดย์  
พนักงานทีป่รึกษา คุณ สิริพร แต่งทรง  

 

บทคดัย่อ 
บริษทั Public Holidays  จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้น

การท่องเท่ียว จดัน าเท่ียว ทวัร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่ียวชาญ
ดา้นการเดินทางในทุกมุมโลกทั้ งในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรียและ
ทวีปยุโรปโดยสายการบินชั้นน า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเส้นทาง
ยุโรปท่ีแปลกใหม่และจัดท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีประเทศ โปแลนด ์
ลิทัวเนียและเบลารุส ซ่ึงเป็นเหล่าประเทศท่ีมีทั้ งแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีบ่งบอกถึงประวติัความเป็นมาของแต่ละประเทศท่ีมีเสน่ห์น่า
หลงใหล ดังนั้ นคณะผูจ้ ัดท าจึงได้ท าการศึกษาข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆและตดัสินใจจดัท าโครงงานเส้นทางท่องเท่ียวท่ีโปแลนด์ ลิทวัเนีย 
เบลารุส เดินทางโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย ์Qatar Airways เป็นเวลา 
ใน10วนั8 คืน โดยผลการท าของโครงงานน้ีสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอด
พฒันาโปรแกรมทวัร์ต่างๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้ 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาเสน้ทางยโุรปท่ีแปลกใหม่ท่ีประเทศ โปแลนด ์ลิทวัเนีย 

เบลารุส 
2. เพ่ือจัดท าโปรแกรมน าเท่ียวท่ีแปลกใหม่ท่ีประเทศโปแลนด ์

ลิทวัเนีย เบลารุส ใหแ้ก่ บริษทั พบับลิค ฮอลิเดย ์
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- บริษทัไดค้วามรู้เก่ียวกบัเสน้ทางยโุรปท่ีแปลกใหม่ 
- บริษทัสามารถน าขอ้มูลไปต่อยอดพฒันาโปรแกรมทวัร์ต่างๆให้

มีความหลากหลาย ให้เป็นท่ีน่าสนใจ ตรงตามความตอ้งการของ
ลูกค้า เพ่ิมกลุ่มลูกค้าให้แก่บ ริษัทและเพ่ิมตัวเลือกให้แ ก่
นกัท่องเท่ียวได ้ 

 

สรุปผล 
จากขอ้มูลท่ีคณะผูจ้ ัดท าผลจาก

การท่ีได้จัดท าโครงงานเก่ียวกับการเปิด
เส้นทางใหม่ท่ี มี ช่ือว่า เยือน 3 สถานท่ี 
สัมผัสมนต์เสน่ ห์แห่งยุโรป ด่ืมด ่ากับ
เส้นทางสุดคลาสสิค ท่ีประเทศโปแลนด์ 
ลิทัวเนีย เบลารุส เป็นเวลา 10วนั 8คืน โดย
สายการบินการ์ตาแอร์เวย์ ซ่ึงผูจ้ดัท าคิดวา่
เส้นทางท่ีเปิดข้ึนมาน้ีเป็นเส้นทางท่ีแปลก
ใหม่ยงัไม่ค่อยพบเจอนัก ซ่ึงทางบริษัท
สามารถน าโปรแกรมทัวร์น้ีไปต่อยอด
พัฒนาเพื่ อให้ ได้โปรแกรมน าเท่ี ยวท่ี
สมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึนไดแ้ละยงัสามารถ
น าไปตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีรักการท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ 
ธรรมชาติและวฒันธรรมไดอี้กดว้ย 
 

ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกจาก
พนกังานในบริษทั เก็บขอ้มูลจากทางอินเตอร์เน็ตและขอ้มูลเก่าของบริษทั 
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ภาคผนวก จ 
ประวติัคณะผูจ้ดัท า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ประวตัิคณะผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 
รหสันกัศึกษา : 570440080 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่ : 554/22 แฟลตเก่าตลาดบางปะกอก  แขวงบางปะกอก ถนนสุขสวสัด์ิ   
 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหสันกัศึกษา : 5704400118 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาว ธมลวรรณ ปวติรชีวนั 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวชิา  : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่ : หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ 3 บา้นเลขท่ี  99/119 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1  
 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 

 



 

 

ประวตัคิณะผู้จดัท ำ 
 

 
 
 
 
 
 
รหสันกัศึกษา : 570440080 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาว อุมาภรณ์ สุดประเสริฐ 
คณะ : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่ : 554/22 แฟลตเก่าตลาดบางปะกอก  แขวงบางปะกอก ถนนสุขสวสัด์ิ   
 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหสันกัศึกษา : 5704400118 
ช่ือ – นามสกุล : นางสาว ธมลวรรณ ปวิตรชีวนั 
คณะ  : ศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชา  : การท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่ : หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ 3 บา้นเลขท่ี  99/119 ซอยพทุธบูชา 36 แยก 1  
 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 


	01_ปก
	02_ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	03_บทคัดย่อ
	04_กิตติกรรมประกาศ
	05_สารบัญ
	06_บทที่1
	07_บทที่2
	08_บทที่3
	09_บทที่4
	10_บทที่5
	11_บรรณานุกรม
	12_ภาคผนวก
	13_ประวัติผู้จัดทำ



