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รหัสโปรแกรม : 15723 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 30 เม.ย.-07 พ.ค. 63 (วนัแรงงำน)  

วนัพฤหสัฯที่ 30 เม.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั)  

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G 

สำยกำรบินลุฟทฮ์ันซ่ำเยอรมัน แอรไ์ลน ์(LH) เจา้หน้าท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระก่อนออกเดินทาง 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น.  เหินฟ้าสู่ สนำมบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบินลุฟทฮ์นัซ่ำเยอรมัน แอรไ์ลน ์

เที่ยวบินที ่LH 773  

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัศุกรท์ี ่1 พ.ค. 63 (2)    แฟรงคเ์ฟิรต์ – ครำคูฟ (โปแลนด)์ มรดกโลก – พระรำชวังหลวง 

     – ป้อมปรำกำร BARBACAN – จตัรุสัใจกลำงเมือง –  

     โบสถเ์ซ็นตแ์มรี ่- อำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดีต   

06.00 น. ถึง สนำมบินกรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ ... แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน 

08.35 น.  เหินฟ้าสู่ สนำมบินเมืองครำคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยสำยกำรบินลุฟทฮ์นัซ่ำเยอรมัน แอรไ์ลน ์

เที่ยวบิน LH 1364 

10.05 น. ถึง สนำมบินสนำมบินเมืองครำคูฟ ประเทศโปแลนด ์… บริการรถโคช้รอรบัท่านท่ีสนามบิน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนดเ์มื่อ 1,000 ปี

ก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองน้ียงัคงความสมบูรณ์เพราะไม่ไดถู้กนาซี

ท าลายดว้ยการท้ิงระเบิดเช่นเดียวกบักรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ีสอง ท าใหเ้ราไดเ้ห็นงาน

สถาปัตยกรรมท่ีงดงามจากช่างฝีมือในยุคเก่า ยูเนสโกไดร้บัเมืองคราคูฟเขา้โครงการมรดกโลกดว้ย 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านขึ้ นชม วำเวลฮิลล ์อนัเป็นท่ีตั้งของ พระรำชวงัหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นท่ีประทบัของ

กษัตริยโ์ปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของยุโรป ชม

ภายในพระราชวงัหลวง “ROYAL CASTLE” สรา้งขึ้ นใหม่ในแบบเรอเนซองค ์โดยกษัตริยซิ์กมุนท่ี 1 

หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหมอี้กครั้งในศตวรรษท่ี 16 

ดา้นทิศเหนือ จึงมีการสรา้งใหม่ในแบบบาโรค ชมภายในพระราชวงัซ่ึงมีงานใหช้ม หลายอย่าง เช่น ผา้

ปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน ้าจากศิลปินเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ท่ีเราช่ืนชอบผลงาน 

รวมทั้งงานประเภทอาวุธโบราณ และทรพัยส์มบติัของราชวงศ ์
 

   
 

น าท่านชม ป้อมปรำกำร BARBACAN อายุกวา่ 600 ปี ปกปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนวก าแพงเมือง

เดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ีจะมาแสดงผลงานและชม ประตูเขา้เมือง FLORAIN GATE ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแต่

ศตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนั 

น าท่านสู่ จตัุรสัใจกลำงเมือง ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรปสมยักลาง อาคารท่ีมีช่ือเสียงรอบๆจัตุรัส

สรา้งในศตวรรษท่ี14 ประชาชนใหจ้ตุัรสัดงักล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริยโ์ปล อีกทั้งใชใ้นพิธี

ทางศาสนาตั้งแต่ในอดีต เดินชมอาคารท่ีงดงามต่างๆซ่ึงองคก์ารยูนสโกยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรม สภาพบา้นเรือนไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี เป็นย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เมืองน้ี  

ชม โบสถเ์ซ็นตแ์มรี่ (MARIACKI CHURCH) ท่ีมีช่ือเสียงของแท่นบูชาท าดว้ยดว้ยไมแ้กะสลกัมาตั้งแต่

สมยัศตวรรษท่ี 14 ... จากน้ันน าท่านชม อำคำรกำรคำ้ผำ้ในอดีต (CLOTH  HALL) และถือว่าเป็นจุด

หลกัทางการคา้ในสมยัน้ัน กระทัง่จวบจนสมยัน้ีอาคารน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีรบัรองเช้ือพระวงศแ์ละเหล่า

อาคนัตุกะของเมือง  
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 
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วนัเสำรท์ี่ 2 พ.ค. 63 (3)  ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ข้ึนรถรำงสู่ ยอดเขำกูบำวุฟกำ้ – ครำคูฟ 

   – ชอ้ปป้ิงตลำดนดัรเีน็ค โกลน่ี  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ ออกเดินทางสู่ เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร / 1.45 ชัว่โมง) จดัเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน

ประเทศโปแลนด์เพราะตั้งอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซ่ึงมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเลอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการแข่งขนักีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของ

วฒันธรรมประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนดอี์กดว้ย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ใน

แต่ละปี มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและชมความงามของเมืองน้ีนับลา้นๆ 

น าท่านข้ึนรถรำงไปยงั ยอดเขำกูบำวุฟกำ้ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 1,120 

เมตร ซ่ึงบนน้ีเอง ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ท่ีถูกโอบลอ้มไวด้ว้ย

เทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือค าบรรยาย จากน้ันใหท่้านเท่ียวชม เมืองซาโกปาเน เมือง

ท่ีไดก้ลายเป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุดในประเทศโปแลนด์ ปัจจุบนัยงัคงมี

อิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ดว้ยบา้นไมท่ี้สวยงาม อิสระเดินเท่ียวชมเมืองและเลือกซ้ือสินคา้

พ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดิน 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร / 1.45 ชัว่โมง) ใหแ้วะช็อปป้ิงตลำดนัดรีเน็ค 

โกลน่ี (MARKET SQUARE) ซ่ึงเป็นจตุรสักลางเมืองอนัเป็นดัง่หวัใจของการเท่ียวชมเมือง โดยจตุัรสัแห่ง

น้ีเพียบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยุคกลางมากท่ีสุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ย

ร้านค้าต่างๆ ทั้งร ้านกาแฟ, ผับ, ร ้านอาหารต่างๆ และอาคารท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร ์

หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ท่ีซ่ึงสามารถหาซ้ือทุกอย่างไดด้ังใจ

ปรารถนา  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัอำทติยท์ี่ 3 พ.ค. 63 (4) ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซกำ้ (มรดกโลก) – วรอตสวฟั –  

    ผ่ำนชม มหำวิทยำลยัวรอตสวำฟ   

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซกำ้ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของโปแลนดเ์ป็นเหมืองใตดิ้นท่ีมหศัจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก และรฐับาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเมื่อปี 1994 น าท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของเหมือง โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะลึกถึง         

327 เมตร ซ่ึงท่ีมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้
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ดินซ่ึงประกอบไปดว้ย แกลอร่ีและหอ้งซ่ึงสรา้งและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเล

เกลือใตพิ้ภพ ซ่ึงท่านไม่เคยไดเ้ห็นท่ีใดมาก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ำรยูเนสโกไดข้ึ้น

ทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.1988 อีกดว้ย 
 

  
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวฟั (WROCLAW) (284 กิโลเมตร / 4.15 ชัว่โมง) ถือว่าเป็นท่ีนัดพบ

ส าคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตรใ์นเมืองน้ี 

เป็นดังสะพานเช่ือม ท่ีเช่ือมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวฒันธรรมเขา้ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ีทันสมยัท่ีมี

พ้ืนฐานทางประวติัศาสตร ์ชีวิตท่ีเต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา  

เย็น น าท่านเดินเท่ียวชม เมืองวรอตสวฟั เมืองท่ีเรียกไดว้า่ COLORFUL CITY เป็นเมืองท่ีมีอาคารหลากสีสนั

โดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้่ามีชีวิตชีวาแห่งหน่ึงของโปแลนด ์และไดร้บัการจดัอันดบัใหเ้ป็น 1 

ใน 8 เมืองท่ีมีสีสนัมากท่ีสุดในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD)  

ผ่านชม มหำวิทยำลยัวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง

ประจ าเมืองรอตสวาฟซ่ึงเคยผลิบุคคลากรชั้นน าของโลกผูซ่ึ้งชนะรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกนัในช่วง 

100 ปีท่ีผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษท่ี 18 ท่ีน้ีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล,โกดงั,ท่ีคุมขงัเชลยสงคราม

สมยัยุคสงครามกบัปรสัเซีย และยงัใชเ้ป็นฐานบญัชาการของกลุ่มนาซีอีกดว้ย จากน้ันอิสระใหท่้านได้

เดินเล่นและบนัทึกภาพกบั อาคารหลากสีสนัในจตุัรสัเมืองเก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์

ประจ าเมือง 
 

   
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทรท์ี่ 4 พ.ค. 63 (5)  วรอตสวฟั – โทรุน (มรดกโลก) – ยำ่นเมืองเก่ำ – มหำวิหำร 

   เซนตจ์อหน์ - มำลบอรก์ – ปรำสำทมำลบอรก์ (มรดกโลก) - 

   กดงัส ์    

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร / 4.30 ชัว่โมง) เมืองยุคกลางท่ีมีความส าคญั

ทางดา้นการท่องเท่ียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโปแลนด์อีก

ดว้ย ต่อมาองคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) ไดย้กยอ่งใหเ้มืองโทรุนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม เมืองเก่ำโทรุน ถูกบนัทึกลงในรำยกำรของเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโปแลนด ์ในปี 2007 

และเนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดับใหย้่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็น

หน่ึงใน 30 สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกอีกดว้ย  

เดินเล่นชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) น าท่านถ่ายรูปกบั ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN HALL) ซ่ึง

เป็นหน่ึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ท่ีไดร้บัยกย่องว่าสวยท่ีสุดในยุโรป โดยอาคารแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้ น

ราวๆปี 1274 และไดม้ีการขยบัขยาย และสรา้งใหม่อีกครั้งในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกนัมี 

"โบสถพ์ระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ กบัอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถท่ี์ถูก

สรา้งขึ้ นในช่วงปลายศตวรรษท่ีสิบแปด น าท่านถ่ายรูปกับ มหำวิหำรเซนตจ์อหน์ (ST. JOHNS 

CATHEDRAL) หน่ึงในมหาวิหารท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโปแลนด ์
 

   
 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองมำลบอรก์ (MALBORG) (155 กิโลเมตร / 2.15 ชัว่โมง) เมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของ

ปราสาทมาลบอรก์ หรือ ป้อมปราการยุคกลางท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป  

น าท่านเขา้ชม ปรำสำทมำลบอรก์ (MALBORG CASTLE) ป้อมปราการยุคกลางท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสียง

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป จนไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก สรา้งในศตวรรษท่ี 13 แต่เดิมเป็นวิหาร

ของนักรบศาสนาคริสต ์นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตวัวิหารไดถู้กต่อเติมใหเ้ป็นปราสาท

ในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพ้ืนท่ีทั้งส้ิน 20 เฮคตาร ์(12,500 ไร่) ตวัปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนท่ี 

ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้องกนัตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบน ้าอิสระแยก

ขาดออกจากกนั มีท่ีเก็บอาหารแยกจากกนั สามารถป้องกนัตนเองไดน้านหลายปีหากถูกปิดลอ้ม แต่

เน่ืองจากนิกายดงักล่าวไดพ้่ายแพอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ท่ีกรุนวาลด ์ท าใหม้ีการเซ็น

สญัญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบงัคบัใหอ้อกจากมาลบอรก์ในปี ค.ศ.1466 ตวัปราสาทถูกทอดท้ิงแต่

บดัน้ันมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและไดร้บัการบรูณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีก

จากสงครามโลกครั้งท่ี 2 และก็ไดร้บัการบูรณะใหม่อีกครั้งดังท่ีเราไดเ้ห็นกนัอยู่ในปัจจุบัน และดว้ย

ความ ยิ่งใหญ่และส าคัญทางดา้นศิลปะในยุคกลาง ท าใหไ้ดร้ับกำรคัดเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกจำก

องคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  
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จนไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัท่ี เมืองกดงัส ์(GDANSK) (67 กิโลเมตร / 1.30 ชัว่โมง) 

เมืองบนชายฝั่งทะเลบอลติก มีช่ือเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็น

มหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของประเทศและเป็นท่าเรือท่ีส าคญัของโปแลนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัองัคำรที่ 5 พ.ค. 63 (6)  กดงัส ์– ยำ่นเมืองเก่ำ - ศำลำว่ำกำรเมืองกดงัส ์- โบสถเ์ซนตแ์มรี ่

   - วอรซ์อว ์  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าคณะเดินเล่นย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี โดยผ่าน

ทาง ประตูเมืองเก่ำ (GREEN GATE) ท่านจะไดพ้บกบั ถนนหลกัของกดงัส ์(DIUGI TARG) ถนนท่ีมี

เสน่หท่ี์สุดของยุโรปตอนเหนือไดท่ี้น่ี ท่านจะพบกบั น ้ำพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่

กลางถนน  

น าท่านชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดงัส ์(MAIN  TOWN HALL) หอคอยสูงท่ีสุดในเมืองกดงัส ์(GDANSK) 

คือสูงถึง 81.5 เมตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกและเรอเนสซองซ ์ภายในจะมีพิพิธภณัฑ์

แสดงประวติัของเมือง ... จากน้ันน าท่านชม โบสถเ์ซนตแ์มรี่ (CHURCH OF ST. MARY) ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์

ก่อสรา้งดว้ยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณตั้งแต่ยุคปี 1500 ตั้งตระหง่านเด่นอยู่

ใน ยา่นเมืองเก่าของกดงัส ์(OLD TOWN) ซ่ึงหากใครเดินผ่านไปในย่านดงักล่าวก็จะไดพ้บกบับา้นเมือง

ท่ีเรียบรอ้ยและสวยงามเหมือนยามท่ีเราเห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวูด้นัน่แหละ 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงวอซอร ์(WARSAW) (417 กิโลเมตร / 6 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีอายุเกือบ 700 ปี 

แต่ก็ยงัถูกจดัว่าเป็นเหมืองใหม่ส าหรบัประวติัศาสตรข์องชาติโปแลนด ์กรุงวอซอร ์(WARSAW) ไดเ้กิด

ขึ้ นมาจากเดิมท่ีเป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 2 เร่ิมขึ้ นในปี 1939 ชาวเมือง

ไดร้่วมกันปกป้องประเทศไวอ้ย่างกลา้หาญ จนในท่ีก็เกิดการจลาจล และการก่อความไม่สงบขึ้ นใน

โปแลนด ์(POLAND) การพยายามต่อตา้นความไมส่งบ ถูกปราบปรามอย่างโหดรา้ย กองก าลงัทหารนา

ซีไดเ้ผาท าลายลา้งอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอรเ์ซ็นต์ หลงัสงครามจบส้ิน ชาวโปลิชได้

ช่วยกนับูรณะซ่อมแซมก่อสรา้งเมืองขึ้ นมาใหม่ ท าใหก้รุงวอซอร ์(WARSAW)  กลบัมาเป็นเมืองเก่าท่ี

สวยงามดงัเดิม  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  พกัคา้งคืน ณ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
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วนัพุธที่ 6 พ.ค. 63 (7)  วอรซ์อว ์– ยำ่นเมืองเก่ำวอซอร ์– สนำมบินเวียนนำ – กรุงเทพฯ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าคณะเท่ียวชมเมืองวอรซ์อ ท่ีมีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขตเรียกว่า WARSAW 

GHETTO เขา้สู่ เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สรา้งขึ้ นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นท่ีตั้ง

บา้นเรือน โบสถ์ และพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เขา้ชมภายในท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร

ดว้ยศิลปวตัถุและเคร่ืองประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบติัล ้าค่า  

ภายในมีภาพเขียนท่ีส าคญัคือ ภาพกรุงวอรซ์อ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรน์าโด   

คานาเล็ตโต ท่ีชาวโปลิชใชเ้ป็นตน้แบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอรซ์อจนกลบัมาเป็นเมืองหลวงท่ี

สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชด าเนิน เป็นท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือน, โบสถ,์ วิหาร, รา้นคา้ วอรซ์อ 

มีพ้ืนท่ีสีเขียวคิดเป็นรอ้ยละ 21 ของตวัเมือง สถานท่ีสวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยาน

พระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปป้ันของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้คยเป็นท่ีประทับของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี 5) ของไทยเมื่อครั้งเสด็จประพาสวอรซ์อในปี ค.ศ.

1897 
 

  
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย อิสระท่านช่ืนชมกบั ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร ์(WARSAW OLD TOWN) ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์

และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้แต่ถูกสรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ตรง ย่ำนตลำด

เก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตุัรสัท่ีมีรูปป้ันนางเงือกถือโล่หก์บัดาบ (STATUE OF THE 

MERMAID) ท าท่าทางขึงขงัอยู่ ไม่ไกลกนันักจะเป็น วิหำรเซนตจ์อหน์ (ST. JOHN'S CATHEDRAL) 

วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าวอซอร ์(WARSAW OLD TOWN) และเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่

ท่ีสุดของกรุงวอซอร ์(WARSAW) โดยวิหารถูกสรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14  

 อิสระอาหารค า่ เพ่ือใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

 ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจุดนัดหมาย บริการรถโคช้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.50 น.  เหินฟ้าสู่ สนามบินเวียนนา โดยสำยกำรบินออสตรยีน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที ่ OS 632  

21.05 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

23.20 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินออสตรียน แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OS 025 

*** พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบิน *** 

 

วนัพฤหสัฯที ่7 พ.ค. 63 (8) กรุงเทพฯ     

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
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หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับผลประโยชน์ของ        

ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิเช่น ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาต่อท่าน 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ไมม่เีตียงเสริม 

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

30 เม.ย – 07 พ.ค. 63   

(วนัหยุดแรงงำน) 
66,900  60,500 8,000 

 

เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช ำระมดัจ  ำ ท่ำนละ 20,000 บำท  

2.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง (ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน / ค่าวีซ่า) 

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสายการบิน และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ      

ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีวีซ่าไมผ่่าน (ท่านไดใ้หค้วามร่วมมือในการเตรียมเอกสารอยา่งถูกตอ้งและตรงตามก าหนดเวลา) ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห ้โดยหกัค่าบริการ 5,000 บาท ต่อ ท่าน 

3.6 กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษัทฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ 

ถา้วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 12,000 บาท แต่จะขึ้ นอยู่กบัราคาตัว๋

เคร่ืองบินในแต่ละกรุป๊) 

3.7 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.8 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม คณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กิโลกรมั และ ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คุม้ครองโรค

ประจ าตวั) ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำทิปหัวหนำ้ทัวรจ์ำกเมืองไทย และ คนขับรถ ท่ำนละ 1 ,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง **ช ำระก่อน

เดินทำง** 

2. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศโปแลนด ์ ท่ำนละ 2,300 บำท ***ช ำระตรงกบัสถำนฑูต*** 

3. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด       

ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไมถึ่ง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,    

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน  
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