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POLAND IN MEMORY   
ขอน ำท่ำนเหริฟ้ำท่องเที่ยว“POLAND – AUSTRIA 9 วัน 6 คืน” 

เดนิทำงโดยสำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำเยอรมันแอร์ไลน์ (LH) 
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)  

 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63  (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต   
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำ 
  เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอย 
  อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
23.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบิน LH – 773  
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันเสำร์ ที่ 11 เม.ย. 63  (2)      แฟรงค์เฟิร์ต – ครำคูฟ     
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและพิธี
  การศลุกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลีย่นเคร่ืองท่ีสนามบิน  
08.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ โดยเท่ียวบิน LH – 1364  
10.05 น. ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ บริการรถโค้ชรอรับทา่นท่ีสนามบิน 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเท่ียวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เม่ือ  
  1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองนีย้งัคงความสมบูรณ์เพราะ 
  ไม่ได้ถกูนาซีท าลายด้วยการทิง้ระเบิดเช่นเดียวกบักรุงปรากในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  
  ท าให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝีมือในยคุเก่า ยเูนสโกได้รับเมืองคราคูฟเข้า
  โครงการมรดกโลกด้วย 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นขึน้ชม วาเวลฮิลล์ อนัเป็นท่ีตัง้ของ พระรำชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นท่ี 
  ประทบัของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ท่ีงดงามแหง่ 
  หนึง่ของยโุรป ชมภายในพระราชวงัหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึน้ใหม่ในแบบเรอเนซองค์ 
  โดยกษัตริย์ซิกมนุท่ี 1 หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถกูไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถกู 
  ไฟไหม้อีกครัง้ในศตวรรษท่ี 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายใน 
  พระราชวงัซึง่มีงานให้ชม หลายอยา่ง เช่น ผ้าปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสนี า้จากศิลปิน 
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  เอกของยโุรป รวมถึง BOTTICELLI ท่ีเราช่ืนชอบผลงาน รวมทัง้งานประเภทอาวธุโบราณ และ 
  ทรัพย์สมบติัของราชวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
น าทา่นชม ป้อมปรำกำร BARBACAN อายกุวา่ 600 ปี ปกปักรักษาเมืองหลงเหลอือยู ่แนว 

  ก าแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ีจะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง FLORAIN 
  GATE ท่ีสร้างขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนั 

น าทา่นสู ่จัตุรัสใจกลำงเมือง ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรปสมัยกลาง อาคารท่ีมีช่ือเสียงรอบๆ
  จตัรัุสสร้างในศตวรรษท่ี14 ประชาชนให้จตัรัุสดงักลา่วเฉลมิฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริย์โปล อีก
  ทัง้ใช้ในพิธีทางศาสนาตัง้แตใ่นอดีต เดินชมอาคารท่ีงดงามตา่งๆซึง่องค์การยนูสโกยกยอ่งให้ 
  เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม สภาพบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี เป็นยา่นช้อปปิง้ 
  ถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองนี ้  

ชม โบสถ์เซ็นต์แมร่ี ( MARIACKI CHURCH) ท่ีมีช่ือเสยีงของแทน่บูชาท าด้วยด้วยไม้ 
  แกะสลกัมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 14  จากนนัน้ าท่านชม อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต (CLOTH  
  HALL) และถือวา่เป็นจุดหลกัทางการค้าในสมยันัน้ กระทัง่จวบจนสมยันีอ้าคารนีก็้ยงัใช้เป็น 
  สถานท่ีรับรองเชือ้พระวงศ์และเหลา่อาคนัตกุะของเมือง  

 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเทา่ 
 
วันอำทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63  (3)  ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ครำคูฟ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร/01.45 ชัว่โมง) จดัเป็นเมืองท่ีสงู 
  ท่ีสดุในประเทศโปแลนด์เพราะตัง้อยูใ่นเทือกเขาทาทร่า ซึง่มีความสงูระหวา่ง 750 ถึง 1,000  
  เมตรจากระดบัน า้ทะเลอีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของการแขง่ขนักีฬาฤดหูนาวหลายชนิด ทัง้ยงั 
  เป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร  
  28,000 คนโดยประมาณแตใ่นแตล่ะปี มีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาทอ่งเท่ียวและชมความงาม 
  ของเมืองนีน้บัล้านๆ 

น าทา่นขึน้รถราง ไปยงั ยอดเขำกูบำวุฟก้ำ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสงู 
  1,120 เมตร ซึง่บนนีเ้อง ทา่นจะได้ชมทศันียภาพของ เมืองซาโกปาเน ่(Zakopane) ท่ีถกูโอบ 
  ล้อมไว้ด้วยเทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือค าบรรยาย จากนัน้ให้ทา่นเท่ียวชม  
  เมืองซาโกปาเน เมืองท่ีได้กลายเป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน 
  ประเทศโปแลนด์ ปัจจุบนัยงัคงมีอิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลอือยูด้่วยบ้านไม้ท่ีสวยงาม  
  อิสระเดินเท่ียวชมเมืองและเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ณ ถนนคนเดิน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) ให้แวะช็อปปิง้ตลำดนัด         
  รีเน็ค โกลน่ี (MARKET SQUARE) ซึง่เป็นจตรัุสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หวัใจของการเท่ียวชม 
  เมือง โดยจตัรัุสแหง่นีเ้พียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยคุกลางมากท่ีสดุ ตาม 
  ถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าตา่งๆ ทัง้ร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหารตา่งๆ และอาคารที่ 
  ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ห้างสรรพสนิค้าเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ท่ีซึง่ 
  สามารถหาซือ้ทกุอยา่งได้ดงัใจปรารถนา  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเทา่ 
 
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63  (4)  ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้ำ – วรอตสวัฟ   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลอืท่ีเก่าแก่และมี
  ช่ือเสยีงท่ีสดุของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินท่ีมหศัจรรย์ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก และรัฐบาล 
  โปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเม่ือปี 1994 น าทา่นลงลฟิท์สูใ่ต้ดินของเหมือง โดย 
  ชัน้ท่ีลกึท่ีสดุจะลกึถึง 327 เมตร ซึง่ท่ีมีคา่ดจุทองค า เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตัง้แต ่
  ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึง่ประกอบไปด้วย แกลอร่ีและห้องซึง่สร้างและแกะสลกั 
  จากเกลอืทัง้หมด ชมความงามของทะเลเกลอืใต้พิภพ ซึง่ทา่นไม่เคยได้เห็นท่ีใดมาก่อน เหมือง
  เกลอืในเมืองวีลซิกา องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นหนึง่ในมรดกโลก (UNESCO) ในปี  
  ค.ศ.1988 อีกด้วย 
 
 
 
 
 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร/ 04.15 ชัว่โมง) ถือวา่เป็นท่ี 
  นดัพบส าคญัในทวีปยโุรป มีความหลากหลายและการเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของ  
  ประวติัศาสตร์ในเมืองนี ้เป็นดงัสะพานเช่ือม ท่ีเช่ือมระหวา่งคนในแต่ละรุ่นแต่ละวฒันธรรมเข้า
  ด้วยกนั เป็นเมืองท่ีทนัสมยัท่ีมีพืน้ฐานทางประวติัศาสตร์ ชีวิตท่ีเต็มด้วยวฒันธรรมและ 
  การศกึษา  
เย็น  น าทา่นเดินเท่ียวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองท่ีเรียกได้วา่ COLORFUL CITY เป็นเมืองท่ีมีอาคาร
  หลากสสีนัโดดเดน่สวยงาม เป็นเมืองเรียกได้วา่มีชีวิตชีวาแหง่หนึง่ของโปแลนด์ และได้รับการ 
  จดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสสีนัมากท่ีสดุในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE  
  WORLD)  

ผา่นชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมี 
  ช่ือเสยีงประจ าเมืองรอตสวาฟซึง่เคยผลบิุคคลากรชัน้น าของโลกผู้ซึง่ชนะรางวลัโนเบลถึง 10  
  คนด้วยกนัในช่วง 100 ปีท่ีผา่นมา ในอดีตช่วงศตวรรษท่ี 18 ท่ีนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานพยาบาล, 
  โกดงั,ท่ีคมุขงัเชลยสงครามสมยัยคุสงครามกบัปรัสเซีย และยงัใช้เป็นฐานบญัชาการของกลุม่ 
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  นาซีอีกด้วย จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และบนัทกึภาพกบั อาคารหลากสสีนัในจตัรัุสเมือง 
  เก่า ศาลาวา่การ (CITY HALL) และโบสถ์ประจ าเมือง 
  
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเทา่ 
 
วันอังคำร ที่ 14 เม.ย. 63  (5)  วรอตสวัฟ – โทรุน – มำลบอร์ก – กดังส์     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร/ 04.30 ชัว่โมง) เมืองยคุกลางที่มี 
  ความส าคญัทางด้านการทอ่งเท่ียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็นหนึง่ในเมืองท่ีเก่าแก่ 
  ท่ีสดุในโปแลนด์อีกด้วย ตอ่มาองค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ยกยอ่งให้เมืองโทรุนเป็นเมือง 
  มรดกโลก ในปี 1997 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชม เมืองเก่ำโทรุน ถกูบนัทกึลงในรายการของ เจ็ดสิง่มหศัจรรย์ของโปแลนด์ ในปี  
  2007 และ เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก ได้จดัอนัดบัให้ยา่นเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของ 
  เมืองโทรุน เป็นหนึง่ใน 30 สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสดุในโลกอีกด้วย  

เดินเลน่ชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) น าทา่นถ่ายรูปกบั ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN  
  HALL) ซึง่เป็นหนึง่ในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ท่ีได้รับยกยอ่งวา่สวยท่ีสดุในยโุรป โดย 
  อาคารแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ราวๆปี 1274 และได้มีการขยบัขยาย และสร้างใหม่อีกครัง้ในช่วง  
  ระหวา่งปี 1391-1399 ติดๆกนัมี "โบสถ์พระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึง่ตัง้อยู ่
  ใกล้ๆกบัอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถ์ท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงปลายศตวรรษท่ีสบิแปด น าทา่น 
  ถ่ายรูปกบั มหำวิหำรเซนต์จอห์น (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึง่ในมหาวิหารที่มีความ 
  เก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโปแลนด์ 

 
 
 
 
 
 

14.30 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมำลบอร์ก (MALBORG) (155 กิโลเมตร/ 02.15 ชัว่โมง) เมืองท่ีเป็น 
  ท่ีตัง้ของปราสาทมาลบอร์ก หรือปอ้มปราการยคุกลางท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสยีงท่ีสดุแห่งหนึ่งของ
  ยโุรป  

น าทา่นเข้าชม ปรำสำทมำลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ปอ้มปราการยคุกลางที่ยิ่งใหญ่ 
  และมีช่ือเสยีงท่ีสดุแหง่หนึง่ของยโุรปจนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโกล สร้างในศตวรรษท่ี 
  13 แตเ่ดิมเป็นวิหารของนกัรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตวัวิหาร 
  ได้ถกูตอ่เติมให้เป็นปราสาทในช่วง 20 ปีตอ่มา รวมพืน้ท่ีทัง้สิน้ 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตวั 
  ปราสาทถกูแบง่ออกเป็น 3 พืน้ท่ี ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทลา่ง มีระบบปอ้งกนั 
  ตนเองอยา่งสมบูรณ์มีระบบน า้อิสระแยกขาดออกจากกนั มีท่ีเก็บอาหารแยกจากกนั สามารถ 
  ปอ้งกนัตนเองได้นานหลายปีหากถกูปิดล้อม แตเ่น่ืองจากนิกายดงักลา่วได้พา่ยแพ้อยา่ง 
  ตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ท่ีกรุนวาลด์ ท าให้มีการเซ็นสญัญาสงบศกึเวลาตอ่มาและ 
  ถกูบงัคบัให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตวัปราสาทถกูทอดทิง้แตบ่ดันัน้มา และก็ 
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  เสยีหายไปตามกาลเวลาและได้รับการบูรณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แตก็่เสยีหายอีกจาก 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกครัง้ดงัท่ีเราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบนั และด้วย
  ความ ยิ่งใหญ่และส าคญัทางด้านศิลปะในยคุกลาง ท าให้ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นมรดกโลก 
  จากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 
 
 
 
 
 
จนได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกัท่ี เมืองกดังส์ (GDANSK) (67 กิโลเมตร/ 01.30  

  ชัว่โมง) เมืองบนชายฝ่ังทะเลบอลติก มีช่ือเดิมวา่เมืองดนัซิก (DANZIG) ตัง้อยูท่างตอนเหนือ 
  ของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของประเทศและเป็นทา่เรือท่ีส าคญัของโปแลนด์ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันพุธ ที่ 15 เม.ย. 63  (6)  กดังส์ – วอร์ซอว์   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าคณะเดินเลน่ยา่นเมืองเก่า มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผา่น 
  ทาง ประตูเมืองเก่ำ(GREEN GATE)  ทา่นจะได้พบกบั ถนนหลักของกดังส์  (DIUGI  
  TARG) ถนนท่ีมีเสนห์่ท่ีสดุของยโุรปตอนเหนือได้ท่ีน่ี  ทา่นจะพบกบั น ำ้พุรูปเทพโพไซดอน  
  (NEPTUNE FOUNTAIN) อยูก่ลางถนน  

น าทา่นชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส์ (MAIN  TOWN HALL) หอคอยสงูท่ีสดุในเมืองกดงัส์  
  (GDANSK) คือสงูถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์  
  ภายในจะมีพิพิธภณัฑ์แสดงประวติัของเมือง จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์แมร่ี (CHURCH 
  OF ST. MARY) ซึง่เป็นโบสถ์ท่ีก่อสร้างด้วยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรม 
  โบราณตัง้แตย่คุปี 1500 ตัง้ตระหงา่นเดน่อยูใ่น ยา่นเมืองเก่าของกดงัส์ (OLD TOWN) ซึ่งหาก
  ใครเดินผา่นไปในยา่นดงักลา่วก็จะได้พบกบับ้านเมืองท่ีเรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามท่ีเรา
  เห็นในหนงัแนวพีเรียดของฮอลลวีู้ดนัน่แหละ 
 
 
 
 
 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดินทางเข้าสู ่กรุงวอซอร์ (WARSAW) (417 กิโลเมตร/ 06.00 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีอาย ุ
  เกือบ 700 ปี แตก็่ยงัถกูจดัวา่เป็นเหมืองใหม่ส าหรับประวติัศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ 
  (WARSAW)ได้เกิดขึน้มาจากเดิมท่ีเป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
  เร่ิมขึน้ในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกปอ้งประเทศไว้อยา่งกล้าหาญ จนในท่ีก็เกิดการจลาจล 
  และการก่อความไม่สงบขึน้ในโปแลนด์ (POLAND) การพยายามตอ่ต้านความไม่สงบ ถกู 
  ปราบปรามอยา่งโหดร้าย กองก าลงัทหารนาซีได้เผาท าลายล้างอาคารตา่งๆ ในเมืองหลวงไปถึง 
  96 เปอร์เซ็นต์ หลงัสงครามจบสิน้ ชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึน้มาใหม่ 
  ท าให้ กรุงวอซอร์ (WARSAW)  กลบัมาเป็นเมืองเก่าท่ีสวยงามดงัเดิม  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเทา่ 
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วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63  (7)  วอร์ซอว์ – เวียนนำ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าคณะเท่ียวชม เมืองวอร์ซอ ท่ีมีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยูร่วมกนัในเขตเรียกวา่ 
  WARSAW GHETTO เข้าสู ่เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สร้างขึน้มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษ 
  ท่ี 13 เป็นท่ีตัง้บ้านเรือน โบสถ์และพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในท่ี 
  ตกแตง่อยา่งวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวตัถแุละเคร่ืองประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบติัล า้คา่ ภายในมี 
  ภาพเขียนท่ีส าคญัคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มมุมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลยีน เบอร์นาโด คา 
  นาเลต็โต ท่ีชาวโปลชิใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะซอ่มแซมกรุงวอร์ซอจนกลบัมาเป็นเมืองหลวง
  ท่ีสวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชด าเนิน เป็นท่ีตัง้ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร,  
  ร้านค้า วอร์ซอ มีพืน้ท่ีสเีขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตวัเมือง สถานท่ีสวยงามและดงึดดูใจมาก 
  คือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปปัน้ของคีตกวีคนดงั “โชแปง”   
  พระราชวงัแหง่นีไ้ด้เคยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี  
  5) ของไทยเม่ือครัง้เสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897 
 
 
 
 
 

 
อิสระทา่นช่ืนชมกบั ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร์  (WARSAW OLD TOWN) ท่ีมีความส าคญัทาง 

  ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ โดยอาคารสว่นใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 
  13 ตรง ย่ำนตลำดเก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตัรัุสท่ีมีรูปปัน้นางเงือกถือ 
  โลห์่กบัดาบ (STATUE OF THE MERMAID) ท าทา่ทางขงึขงัอยู ่ไม่ไกลกนันกัจะเป็น วิหำร 
  เซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลกิท่ีตัง้อยูใ่น ยา่นเมืองเก่าวอซอร์  
  (WARSAW OLD TOWN) และเป็นหนึง่ในโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของกรุงวอซอร์ (WARSAW) โดย
  วิหารถกูสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14  
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารกลางวนั บริการรถโค้ชน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรียน โดยเท่ียวบิน OS – 624  
16.20 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
  ออสเตรีย มีแม่น า้ดานบูไหลผา่น ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองแสนสะอาด และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุใน 
  โลกแหง่ปี 2014 เวียนนายงัถือวา่เป็นในเมืองสดุแสนโรแมนติก เป็นฮนันีมนูเดสติเนชัน่ในฝัน 
  ของคูรั่กนบัล้านรอบโลก บริการรถโค้ชรอรับทา่นท่ีสนามบิน 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี SENATOR HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย. 63  (8)  เวียนนำ – กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าทา่นเดินทางสู ่พระรำชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) อัญมณีแสนสวยแห่ง
  กรุงเวียนนา เป็นอาคารในสไตล์โรโคโคท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบั 
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  ในช่วงฤดรู้อนของจกัรพรรดิแหง่ราชวงศ์ฮบัส์บูร์ก โดยจกัรพรรดิโยเซฟท่ี 1 มีพระราชด าริให้ 
  สร้างพระราชวงัท่ีโอ่อ่าหรูหรา โดยใช้พระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศสเป็นต้นแบบ ปัจจุบนัได้รับ 
  การประกาศให้เป็น มรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงมากในกรุงเวียนนา 
  
 
 
 
 
 
  น าทา่นแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวงัฤดหูนาวท่ี 
  งดงาม ก่อสร้างขึน้ในปี 1275 ประกอบด้วยปีกอาคารกวา่ 18 สว่นและ ห้องมากกวา่ 2,000  
  ห้องเอกลกัษณ์ของพระราชวงัแหง่นี ้คือ ยอดโดมสเีขียวท่ีงดงาม เคยเป็นท่ีพกัอาศยัของ 
  ราชวงศ์ออสเตรียฮงัการีมายาวนานกวา่ 600 ปี ปัจจุบนัถกูเปลีย่นเป็นท่ีพกัของประธานาธิบดี 
  ของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นท่ีท างานของหนว่ยงานราชการ 

น าทา่นสูย่า่นใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำร์ทเนอร์สตรำเซ่ (KARNTNERSTRASSE) ถนน 
  การค้าใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหวา่งถนนวงแหวนริงสตราเซก่บัจตัรัุสสเตฟาน เป็นถนนช้อปปิง้ 
  สายส าคญัของเวียนนา ท่ีมีห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าตา่งๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง  
  อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สนิค้าแบรนด์เนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้ 
  เคร่ืองแก้วคริสตลั ของสะสม หรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ให้ทา่นมีเวลาใน MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF  ซือ้หาของ 
  แบรนด์เนม ราคาถกูท่ีน่ีอีกด้วย ร้านค้าแบรนด์ดงัตา่งๆ มารวมตวักนัอยูท่ี่น่ีอยา่งคบัคัง่ อาทิ  
  AIGNER, GUCCI, RALPH LAUREN, SWAROVSKI และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระช้อปปิง้ 
  สนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,  
  BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,  
  DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
  ***ไม่มีบริการอาหารค ่า เพื่อให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจุใจ***  

ได้เวลาพอสมควร พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย บริการรถโค้ชน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี LH– 5446   
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันเสำร์ ที่ 18 เม.ย. 63  (9)  กรุงเทพฯ     
14.20 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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POLAND IN MEMORY 9D6N   
“GRAND POLAND – AUSTRIA” 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ่ พักหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

10 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต)์ 79,900  74,000 8,000 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

2.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 

3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำยตำมจรงิ (คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้่ำย 50% ของรำคำคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

3.3 ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทวัร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่ง

กบัสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่ว่ำยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไม่ผ่ำน (ทำ่นไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอย่ำงถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ 

ยนิดคีนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหักคำ่บรกิำรทีเ่กดิข ึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้ม คณะถอื
ว่ำทำ่นสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
กำรเรยีกเก็บ 

6. คำ่ประกนัอุบัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไม่คุม้ครองโรค
ประจ ำตวั) ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,700 บาท **ช าระกอ่นเดนิทาง** 

2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์ ทา่นละ 2,300 บาท 
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบุ อำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 
5. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

6. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
7. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเกบ็คำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแห่งเพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทำง 
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สนใจตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ หรอืส ำรองทีน่ั่งไดท้ี ่

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรกอ่
กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำส ิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร
บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอัตรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยูโร (Euro) 

 


