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รหัสโปรแกรม : 15723 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง : 30 เม.ย.-07 พ.ค. 63 (วันแรงงำน)
วันพฤหัสฯที่ 30 เม.ย. 63 (1)
21.00 น.

กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G
สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ ำเยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) เจ้าหน้าที่ ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง
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23.45 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
 เหินฟ้ าสู่ สนำมบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสำยกำรบินลุฟท์ฮนั ซ่ำเยอรมัน แอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ LH 773
*** พักค้างคืนบนเครื่องบิน ***

วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 63 (2)

06.00 น.
08.35 น.
10.05 น.
เที่ยง
บ่าย

แฟรงค์เฟิ ร์ต – ครำคูฟ (โปแลนด์) มรดกโลก – พระรำชวังหลวง
– ป้ อมปรำกำร BARBACAN – จัตรุ สั ใจกลำงเมือง –
โบสถ์เซ็นต์แมรี่ - อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต

ถึ ง สนำมบิ น กรุ ง แฟรงค์เ ฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมือ งและศุ ลกากร
เรียบร้อยแล้ว ... แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 เหินฟ้ าสู่ สนำมบินเมืองครำคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยสำยกำรบินลุฟท์ฮนั ซ่ำเยอรมัน แอร์ไลน์
เที่ยวบิน LH 1364
ถึง สนำมบินสนำมบินเมืองครำคูฟ ประเทศโปแลนด์ … บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ 1,000 ปี
ก่อนและเป็ นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึ ง 600 ปี เมืองนี้ ยังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถู กนาซี
ทาลายด้วยการทิ้ งระเบิ ดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ทาให้เราได้เห็นงาน
สถาปั ตยกรรมที่งดงามจากช่างฝี มือในยุคเก่า ยูเนสโกได้รบั เมืองคราคูฟเข้าโครงการมรดกโลกด้วย
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นาท่านขึ้ นชม วำเวลฮิลล์ อันเป็ นที่ต้งั ของ พระรำชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็ นที่ประทับของ
กษัตริยโ์ ปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอเนสซองส์ที่งดงามแห่งหนึ่ งของยุโรป ชม
ภายในพระราชวังหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึ้ นใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริยซ์ ิกมุนที่ 1
หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหม้อีกครั้งในศตวรรษที่ 16
ด้านทิศเหนื อ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายในพระราชวังซึ่งมีงานให้ชม หลายอย่าง เช่น ผ้า
ปั กเป็ นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน้ าจากศิลปิ นเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ที่เราชื่นชอบผลงาน
รวมทั้งงานประเภทอาวุธโบราณ และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์

นาท่านชม ป้ อมปรำกำร BARBACAN อายุกว่า 600 ปี ปกปั กรักษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนวกาแพงเมือง
เดิมเป็ นที่ชื่นชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง FLORAIN GATE ที่สร้างขึ้ นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน
นาท่านสู่ จัตุรสั ใจกลำงเมือง ซึ่ งมีขนาดใหญ่ ที่สุดในยุโรปสมัยกลาง อาคารที่ มีชื่อเสีย งรอบๆจัตุรัส
สร้างในศตวรรษที่ 14 ประชาชนให้จตั ุรสั ดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริยโ์ ปล อี กทั้งใช้ในพิธี
ทางศาสนาตั้งแต่ในอดี ต เดิ นชมอาคารที่ งดงามต่างๆซึ่งองค์การยูนสโกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม สภาพบ้านเรื อนได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี เป็ นย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองนี้
ชม โบสถ์เซ็นต์แมรี่ (MARIACKI CHURCH) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบูชาทาด้วยด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 14 ... จากนั้นนาท่านชม อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต (CLOTH HALL) และถือว่าเป็ นจุด
หลักทางการค้าในสมัยนั้น กระทัง่ จวบจนสมัยนี้ อาคารนี้ ก็ยงั ใช้เป็ นสถานที่รบั รองเชื้ อพระวงศ์และเหล่า
อาคันตุกะของเมือง

คา่

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า
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วันเสำร์ที่ 2 พ.ค. 63 (3)

ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ขึ้ นรถรำงสู่ ยอดเขำกูบำวุฟก้ำ – ครำคูฟ
– ช้อปปิ้ งตลำดนัดรีเน็ค โกลนี่

07.00 น.
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร / 1.45 ชัว่ โมง) จัดเป็ นเมืองที่สูงที่สุดใน
ประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึ ง 1,000 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิ ด ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของ
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ใน
แต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองนี้ นับล้านๆ
นาท่านขึ้ นรถรำงไปยัง ยอดเขำกูบำวุฟก้ำ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 1,120
เมตร ซึ่ งบนนี้ เอง ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ ถูกโอบล้อมไว้ดว้ ย
เทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนื อคาบรรยาย จากนั้นให้ท่านเที่ยวชม เมืองซาโกปาเน เมือง
ที่ได้กลายเป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รบั ความนิ ยมมากที่สุดในประเทศโปแลนด์ ปั จจุบนั ยังคงมี
อิทธิพลวัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ดว้ ยบ้านไม้ที่สวยงาม อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้ อสินค้า
พื้ นเมือง ณ ถนนคนเดิน

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร / 1.45 ชัว่ โมง) ให้แวะช็อปปิ้ งตลำดนัดรีเน็ค
โกลนี่ (MARKET SQUARE) ซึ่งเป็ นจตุรสั กลางเมืองอันเป็ นดัง่ หัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรสั แห่ง
นี้ เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วย
ร้า นค้า ต่ า งๆ ทั้ ง ร้า นกาแฟ,
ผั บ , ร้า นอาหารต่ า งๆ และอาคารที่ ส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนี ส (SUKIENNICE) ที่ซึ่งสามารถหาซื้ อทุ กอย่างได้ดังใจ
ปรารถนา
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า

คา่

วันอำทิตย์ที่ 3 พ.ค. 63 (4)
07.00 น.
เช้า

ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (มรดกโลก) – วรอตสวัฟ –
ผ่ำนชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง
ที่สุดของโปแลนด์เป็ นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้
เป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ย วเมื่ อปี 1994 น าท่ า นลงลิ ฟ ท์สู่ ใ ต้ดิ น ของเหมื อ ง โดยชั้น ที่ ลึ ก ที่ สุ ด จะลึ ก ถึ ง
327 เมตร ซึ่งที่มีค่าดุจทองคา เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้
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ดินซึ่ งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่ งสร้างและแกะสลักจากเกลือ ทั้งหมด ชมความงามของทะเล
เกลือใต้พิภพ ซึ่ งท่า นไม่เคยได้เห็นที่ ใดมาก่อน เหมืองเกลื อในเมืองวีลิซกา องค์กำรยูเนสโกได้ขึ้ น
ทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

เย็น

คา่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร / 4.15 ชัว่ โมง) ถือว่าเป็ นที่นัดพบ
สาคัญในทวีปยุ โรป มีค วามหลากหลายและการเปี่ ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี้
เป็ นดังสะพานเชื่อม ที่ เชื่อมระหว่างคนในแต่ ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็ นเมืองที่ทันสมัยที่มี
พื้ นฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา
นาท่านเดินเที่ยวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้วา่ COLORFUL CITY เป็ นเมืองที่มีอาคารหลากสีสนั
โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่ งของโปแลนด์ และได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1
ใน 8 เมืองที่มีสีสนั มากที่สุดในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD)
ผ่านชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
ประจาเมืองรอตสวาฟซึ่ งเคยผลิบุคคลากรชั้นนาของโลกผูซ้ ึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง
100 ปี ที่ผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษที่ 18 ที่นี้เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล,โกดัง,ที่คุมขังเชลยสงคราม
สมัยยุคสงครามกับปรัส เซีย และยังใช้เป็ นฐานบัญชาการของกลุ่มนาซี อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและบันทึกภาพกับ อาคารหลากสีสนั ในจัตุรสั เมืองเก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์
ประจาเมือง

 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 63 (5)

07.00 น.
เช้า

วรอตสวัฟ – โทรุน (มรดกโลก) – ย่ำนเมืองเก่ำ – มหำวิหำร
เซนต์จอห์น - มำลบอร์ก – ปรำสำทมำลบอร์ก (มรดกโลก) กดังส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร / 4.30 ชัว่ โมง) เมืองยุคกลางที่มีความสาคัญ
ทางด้านการท่องเที่ ยวในภาคเหนื อของประเทศโปแลนด์เป็ นหนึ่ งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์อีก
ด้วย ต่อมาองค์กำรยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็ นเมืองมรดกโลก ในปี 1997
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เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เมืองเก่ำโทรุน ถูกบันทึกลงในรำยกำรของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี 2007
และเนชัน่ แนลจีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุ น เป็ น
หนึ่ งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลกอีกด้วย
เดินเล่นชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) นาท่านถ่ายรูปกับ ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN HALL) ซึ่ง
เป็ นหนึ่ งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รบั ยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้ น
ราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกันมี
"โบสถ์พระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้ๆกับอาคารศาลากลางเก่า เป็ นโบสถ์ที่ถูก
สร้างขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษที่ สิบแปด นาท่ า นถ่ายรูปกับ มหำวิ หำรเซนต์จอห์น (ST. JOHNS
CATHEDRAL) หนึ่ งในมหาวิหารที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโปแลนด์

14.30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำลบอร์ก (MALBORG) (155 กิโลเมตร / 2.15 ชัว่ โมง) เมืองที่เป็ นที่ต้งั ของ
ปราสาทมาลบอร์ก หรือ ป้ อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป
นาท่านเข้าชม ปรำสำทมำลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ป้ อมปราการยุคกลางที่ ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียง
ที่สุดแห่งหนึ่ งของยุโรป จนได้รบั การขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลก สร้างในศตวรรษที่ 13 แต่เดิมเป็ นวิหาร
ของนักรบศาสนาคริสต์ นิ กายทอยโทนิ ค (TEUTONIC ORDER) ตัววิหารได้ถูกต่อเติ มให้เป็ นปราสาท
ในช่วง 20 ปี ต่อมา รวมพื้ นที่ท้ังสิ้ น 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็ น 3 พื้ นที่
ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้ องกันตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบน้ าอิสระแยก
ขาดออกจากกัน มีที่เก็ บอาหารแยกจากกัน สามารถป้ องกันตนเองได้นานหลายปี หากถูกปิ ดล้อม แต่
เนื่ องจากนิ กายดังกล่าวได้พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด์ ทาให้มีการเซ็น
สัญญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบังคับให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิ้ งแต่
บัดนั้นมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและได้รบั การบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีก
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 และก็ได้รบั การบูรณะใหม่อีกครั้งดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในปั จจุบัน และด้วย
ความ ยิ่ งใหญ่แ ละสาคัญทางด้านศิ ลปะในยุ คกลาง ท าให้ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกจำก
องค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997
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คา่

จนได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ที่พกั ที่ เมืองกดังส์ (GDANSK) (67 กิโลเมตร / 1.30 ชัว่ โมง)
เมืองบนชายฝั ่งทะเลบอลติก มีชื่อเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศ เป็ น
มหานครใหญ่เป็ นดันดับ 4 ของประเทศและเป็ นท่าเรือที่สาคัญของโปแลนด์
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอังคำรที่ 5 พ.ค. 63 (6)

กดังส์ – ย่ำนเมืองเก่ำ - ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส์ - โบสถ์เซนต์แมรี่
- วอร์ซอว์

07.00 น.
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดิ นเล่นย่ำนเมื องเก่ำ (OLD TOWN) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี โดยผ่ าน
ทาง ประตูเมืองเก่ำ (GREEN GATE) ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ (DIUGI TARG) ถนนที่มี
เสน่ หท์ ี่สุดของยุโรปตอนเหนื อได้ที่นี่ ท่านจะพบกับ น้ ำพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่
กลางถนน
นาท่านชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส์ (MAIN TOWN HALL) หอคอยสูงที่สุดในเมืองกดังส์ (GDANSK)
คือสูงถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์ ภายในจะมีพิพิธภัณฑ์
แสดงประวัติของเมือง ... จากนั้นนาท่านชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (CHURCH OF ST. MARY) ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่
ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณตั้งแต่ยุคปี 1500 ตั้งตระหง่านเด่นอยู่
ใน ย่านเมืองเก่าของกดังส์ (OLD TOWN) ซึ่งหากใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมือง
ที่เรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามที่เราเห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวดู ้ นัน่ แหละ

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอซอร์ (WARSAW) (417 กิโลเมตร / 6 ชัว่ โมง) เมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี
แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเหมืองใหม่สาหรับประวัติศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ (WARSAW) ได้เกิด
ขึ้ นมาจากเดิมที่เป็ นป่ ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้ นในปี 1939 ชาวเมือง
ได้ร่วมกันปกป้ องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในที่ ก็ เกิดการจลาจล และการก่ อความไม่สงบขึ้ นใน
โปแลนด์ (POLAND) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้าย กองกาลังทหารนา
ซีได้เผาทาลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอร์เซ็นต์ หลังสงครามจบสิ้ น ชาวโปลิชได้
ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่ อสร้างเมืองขึ้ นมาใหม่ ทาให้กรุงวอซอร์ (WARSAW) กลับมาเป็ นเมืองเก่าที่
สวยงามดังเดิม
 รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า

คา่
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วันพุธที่ 6 พ.ค. 63 (7)

วอร์ซอว์ – ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร์ – สนำมบินเวียนนำ – กรุงเทพฯ

07.00 น.
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเที่ยวชมเมืองวอร์ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขตเรียกว่า WARSAW
GHETTO เข้าสู่ เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สร้างขึ้ นมาตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ต้ัง
บ้านเรือน โบสถ์ และพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร
ด้วยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเก่าแก่อนั เป็ นสมบัติล้าค่า
ภายในมีภาพเขียนที่สาคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด
คานาเล็ตโต ที่ ชาวโปลิ ชใช้เป็ นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุ งวอร์ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวงที่
สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดาเนิ น เป็ นที่ต้งั ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ซอ
มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็ นร้อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยาน
พระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั้ นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนี้ ได้เ คยเป็ นที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.
1897

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระท่านชื่นชมกับ ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์
และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ถูกสร้างขึ้ นในช่ วงศตวรรษที่ 13 ตรง ย่ำนตลำด
เก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตั ุรสั ที่มีรูปปั้ นนางเงือกถือโล่หก์ บั ดาบ (STATUE OF THE
MERMAID) ทาท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็ น วิหำรเซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL)
วิหารคาทอลิกที่ต้งั อยู่ในย่านเมืองเก่าวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) และเป็ นหนึ่ งในโบสถ์ที่เก่าแก่
ที่สุดของกรุงวอซอร์ (WARSAW) โดยวิหารถูกสร้างขึ้ นในศตวรรษที่ 14
อิสระอาหารคา่ เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
 เหินฟ้ าสู่ สนามบินเวียนนา โดยสำยกำรบินออสตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 632
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 เหินฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินออสตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 025
*** พักค้างคืนบนเครื่องบิน ***

19.50 น.
21.05 น.
23.20 น.

วันพฤหัสฯที่ 7 พ.ค. 63 (8)
14.20 น.

กรุงเทพฯ

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ

1. โปรแกรมอาจมีก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ น-ลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ ผลประโยชน์ ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

กำหนดกำรเดินทำง
กาหนดการเดินทาง

30 เม.ย – 07 พ.ค. 63
(วันหยุดแรงงำน)

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาต่อท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม

พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

66,900

60,500

8,000

เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสำรจำนวน 20 ท่ำนขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่าบริการ
2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000 บำท
2.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน / ค่าวีซ่า)
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน
ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่
นัง่ กับสายการบิน และค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา) ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน
3.6 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟั งผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว
ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครื่องบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะขึ้ นอยู่กบั ราคาตัว๋
เครื่องบินในแต่ละกรุป๊ )
3.7 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
3.8 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุม้ ครองโรค
ประจาตัว) ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์จำกเมื องไทย และ คนขับรถ ท่ำนละ 1,500 บำท ตลอดกำรเดิ น ทำง **ชำระก่อน
เดินทำง**
2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศโปแลนด์ ท่ำนละ 2,300 บำท ***ชำระตรงกับสถำนฑูต***
3. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
4. ค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ที่ นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิ เช่น ค่ าอาหาร-เครื่ องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซัก รี ด
ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
5. ค่าภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
6. ค่าภาษี น้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบิน
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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