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POLAND IN MEMORY   

ขอน ำทำ่นเหริฟ้ำท่องเทีย่ว“POLAND – AUSTRIA 9 วัน 6 คืน” 
เดนิทำงโดยสำยกำรบนิลุฟทฮ์ันซ่ำเยอรมันแอรไ์ลน ์(LH) 

และออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)  
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร ์ที ่10 เม.ย. 63  (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์   
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินลุฟทฮ์ันซ่ำ 
  เยอรมัน แอรไ์ลน ์(LH) GATE 4 COUNTER G ผา่นขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจา้หนา้ท่ีคอย 
  อ านวยความสะดวกแก่ทา่น 
23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเท่ียวบนิ LH – 773  
  ***พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบนิ***  
 
วันเสำร ์ที ่11 เม.ย. 63  (2)      แฟรงคเ์ฟิรต์ – ครำคูฟ     
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดนิทางและพิธี
  การศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ แวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบนิ  
08.35 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด ์โดยเท่ียวบนิ LH – 1364  
10.05 น. ถึงสนามบนิสนามบนิเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด ์บรกิารรถโคช้รอรบัทา่นท่ีสนามบนิ 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเท่ียวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนดเ์ม่ือ  
  1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนดน์านถึง 600 ปี เมืองนีย้งัคงความสมบรูณเ์พราะ 
  ไมไ่ดถ้กูนาซีท าลายดว้ยการทิง้ระเบดิเชน่เดียวกบักรุงปรากในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  
  ท าใหเ้ราไดเ้ห็นงานสถาปัตยกรรมท่ีงดงามจากชา่งฝีมือในยคุเก่า ยเูนสโกไดร้บัเมืองคราคฟูเขา้
  โครงการมรดกโลกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

 
น าทา่นขึน้ชม วาเวลฮิลล ์ อนัเป็นท่ีตัง้ของ พระรำชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นท่ี
ประทบัของกษัตรยิโ์ปแลนดม์านานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองสท่ี์งดงามแหง่
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หนึ่งของยโุรป ชมภายในพระราชวงัหลวง “ROYAL CASTLE” สรา้งขึน้ใหมใ่นแบบเรอเนซองค ์
โดยกษัตรยิซ์ิกมนุท่ี 1 หลงัจากพระราชวงัเดมิในแบบกอธิคถกูไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499 และถกู
ไฟไหมอี้กครัง้ในศตวรรษท่ี 16 ดา้นทิศเหนือ จงึมีการสรา้งใหมใ่นแบบบาโรค ชมภายใน
พระราชวงัซึ่งมีงานใหช้ม หลายอย่าง เชน่ ผา้ปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน า้จากศลิปิน
เอกของยโุรป รวมถึง BOTTICELLI ท่ีเราช่ืนชอบผลงาน รวมทัง้งานประเภทอาวธุโบราณ และ
ทรพัยส์มบตัขิองราชวงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชม ป้อมปรำกำร BARBACAN อายกุวา่ 600 ปี ปกปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู ่แนว 

  ก าแพงเมืองเดิมเป็นท่ีช่ืนชอบของศิลปินท่ีจะมาแสดงผลงานและชม ประตเูขา้เมือง FLORAIN 
  GATE ท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดนิสมยัโรมนั 

น าท่านสู่ จัตุรัสใจกลำงเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรปสมยักลาง อาคารท่ีมีช่ือเสียงรอบๆ
  จตัรุสัสรา้งในศตวรรษท่ี14 ประชาชนใหจ้ตัรุสัดงักลา่วเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตรยิโ์ปล อีก
  ทัง้ใชใ้นพิธีทางศาสนาตัง้แตใ่นอดีต เดนิชมอาคารท่ีงดงามตา่งๆซึ่งองคก์ารยนูสโกยกยอ่งให ้
  เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม สภาพบา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งด ีเป็นยา่นชอ้ปป้ิง 
  ถนนคนเดนิท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองนี ้ 

ชม โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี ( MARIACKI CHURCH) ท่ีมีช่ือเสียงของแทน่บชูาท าดว้ยดว้ยไม ้
  แกะสลักมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 14  จากนนัน้  าท่านชม อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต (CLOTH  
  HALL) และถือวา่เป็นจดุหลกัทางการคา้ในสมยันัน้ กระทั่งจวบจนสมยันีอ้าคารนีก็้ยงัใชเ้ป็น 
  สถานท่ีรบัรองเชือ้พระวงศแ์ละเหลา่อาคนัตกุะของเมือง  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเทา่ 
 
วันอำทติย ์ที ่12 เม.ย. 63  (3)  ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ครำคูฟ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  ออกเดนิทางสู ่เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) จดัเป็นเมืองท่ีสงู 
  ท่ีสดุในประเทศโปแลนดเ์พราะตัง้อยูใ่นเทือกเขาทาทรา่ ซึ่งมีความสงูระหวา่ง 750 ถึง 1,000  
  เมตรจากระดบัน า้ทะเลอีกทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนักีฬาฤดหูนาวหลายชนิด ทัง้ยงั 
  เป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ มากมายของชาวโปแลนดอี์กดว้ย มีประชากร  
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  28,000 คนโดยประมาณแตใ่นแตล่ะปี มีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียวและชมความงาม 
  ของเมืองนีน้บัลา้นๆ 

น าท่านขึน้รถราง ไปยงั ยอดเขำกูบำวุฟก้ำ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 
  1,120 เมตร ซึ่งบนนีเ้อง ทา่นจะไดช้มทศันียภาพของ เมืองซาโกปาเน ่(Zakopane) ท่ีถกูโอบ 
  ลอ้มไวด้ว้ยเทือกเขาทาทรา่แบบพาโนรามา่งดงามเหนือค าบรรยาย จากนัน้ใหท้า่นเท่ียวชม  
  เมืองซาโกปาเน เมืองท่ีไดก้ลายเป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุใน 
  ประเทศโปแลนด ์ปัจจบุนัยงัคงมีอิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยูด่ว้ยบา้นไมท่ี้สวยงาม  
  อิสระเดนิเท่ียวชมเมืองและเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ ถนนคนเดนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) ใหแ้วะช็อปป้ิงตลำดนัด         
  รีเน็ค โกลน่ี (MARKET SQUARE) ซึ่งเป็นจตรุสักลางเมืองอนัเป็นดั่งหวัใจของการเท่ียวชม 
  เมือง โดยจตัรุสัแหง่นีเ้พียบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยคุกลางมากท่ีสดุ ตาม 
  ถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ ทัง้รา้นกาแฟ, ผบั, รา้นอาหารตา่งๆ และอาคารท่ี 
  ส าคญัทางประวตัิศาสตร ์หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ท่ีซึ่ง 
  สามารถหาซือ้ทกุอยา่งไดด้งัใจปรารถนา 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเทา่ 
 
วันจันทร ์ที ่13 เม.ย. 63  (4)  ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้ำ – วรอตสวัฟ 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าทา่นเดนิทางสู ่เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือท่ีเก่าแก่และมี
  ช่ือเสียงท่ีสดุของโปแลนดเ์ป็นเหมืองใตด้นิท่ีมหศัจรรยท่ี์สดุแหง่หนึ่งของโลก และรฐับาล 
  โปแลนด ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเม่ือปี 1994 น าทา่นลงลิฟทส์ูใ่ตด้ินของเหมือง โดย 
  ชัน้ท่ีลกึท่ีสดุจะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งท่ีมีคา่ดจุทองค า เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตัง้แต ่
  ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใตด้นิซึ่งประกอบไปดว้ย แกลอรี่และหอ้งซึ่งสรา้งและแกะสลกั 
  จากเกลือทัง้หมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ ซึ่งทา่นไมเ่คยไดเ้ห็นท่ีใดมาก่อน เหมือง
  เกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี  
  ค.ศ.1988 อีกดว้ย 
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11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร/ 04.15 ชั่วโมง) ถือวา่เป็นท่ี 
  นดัพบส าคญัในทวีปยโุรป มีความหลากหลายและการเป่ียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของ  
  ประวตัิศาสตรใ์นเมืองนี ้ เป็นดงัสะพานเช่ือม ท่ีเช่ือมระหวา่งคนในแตล่ะรุน่แตล่ะวฒันธรรมเขา้
  ดว้ยกนั เป็นเมืองท่ีทนัสมยัท่ีมีพืน้ฐานทางประวตัศิาสตร ์ชีวิตท่ีเตม็ดว้ยวฒันธรรมและ 
  การศกึษา 
เย็น  น าทา่นเดนิเท่ียวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองท่ีเรียกไดว้า่ COLORFUL CITY เป็นเมืองท่ีมีอาคาร
  หลากสีสนัโดดเดน่สวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว้า่มีชีวิตชีวาแหง่หนึ่งของโปแลนด ์และไดร้บัการ 
  จดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 8 เมืองท่ีมีสีสนัมากท่ีสดุในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE  
  WORLD) 

ผา่นชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ท่ีมี 
  ช่ือเสียงประจ าเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบคุคลากรชัน้น าของโลกผูซ้ึ่งชนะรางวลัโนเบลถึง 10  
  คนดว้ยกนัในชว่ง 100 ปีท่ีผา่นมา ในอดีตชว่งศตวรรษท่ี 18 ท่ีนีเ้คยถกูใชเ้ป็นสถานพยาบาล, 
  โกดงั,ท่ีคมุขงัเชลยสงครามสมยัยคุสงครามกบัปรสัเซีย และยงัใชเ้ป็นฐานบญัชาการของกลุม่ 
  นาซีอีกดว้ย จากนัน้อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่และบนัทกึภาพกบั อาคารหลากสีสนัในจตัรุสัเมือง 
  เก่า ศาลาวา่การ (CITY HALL) และโบสถป์ระจ าเมือง 
  
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเทา่ 
 
วันอังคำร ที ่14 เม.ย. 63  (5)  วรอตสวัฟ – โทรุน – มำลบอรก์ – กดังส ์    
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร/ 04.30 ชั่วโมง) เมืองยคุกลางท่ีมี 
  ความส าคญัทางดา้นการทอ่งเท่ียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนดเ์ป็นหนึ่งในเมืองท่ีเก่าแก่ 
  ท่ีสดุในโปแลนดอี์กดว้ย ตอ่มาองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดย้กยอ่งใหเ้มืองโทรุนเป็นเมือง 
  มรดกโลก ในปี 1997 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นชม เมืองเก่ำโทรุน ถกูบนัทกึลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโปแลนด ์ในปี  
  2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดบัใหย้า่นเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของ 
  เมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสดุในโลกอีกดว้ย  

เดนิเลน่ชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) น าทา่นถ่ายรูปกบั ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN  
  HALL) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ท่ีไดร้บัยกยอ่งวา่สวยท่ีสดุในยโุรป โดย 
  อาคารแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ราวๆปี 1274 และไดมี้การขยบัขยาย และสรา้งใหมอี่กครัง้ในชว่ง  
  ระหวา่งปี 1391-1399 ตดิๆกนัมี "โบสถพ์ระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึ่งตัง้อยู ่
  ใกล้ๆ กบัอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถท่ี์ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปลายศตวรรษท่ีสิบแปด น าทา่น 
  ถ่ายรูปกบั มหำวิหำรเซนตจ์อหน์ (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึ่งในมหาวิหารท่ีมีความ 
  เก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของโปแลนด ์
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14.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมำลบอรก์ (MALBORG) (155 กิโลเมตร/ 02.15 ชั่วโมง) เมืองท่ีเป็น 
  ท่ีตัง้ของปราสาทมาลบอรก์ หรือปอ้มปราการยคุกลางท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
  ยโุรป  

น าทา่นเขา้ชม ปรำสำทมำลบอรก์ (MALBORG CASTLE) ปอ้มปราการยคุกลางท่ียิ่งใหญ่ 
  และมีช่ือเสียงท่ีสดุแห่งหนึ่งของยโุรปจนไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโกล สรา้งในศตวรรษท่ี 
  13 แตเ่ดมิเป็นวิหารของนกัรบศาสนาครสิต ์นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตวัวิหาร 
  ไดถ้กูตอ่เตมิใหเ้ป็นปราสาทในชว่ง 20 ปีตอ่มา รวมพืน้ท่ีทัง้สิน้ 20 เฮคตาร ์(12,500 ไร)่ ตวั 
  ปราสาทถกูแบง่ออกเป็น 3 พืน้ท่ี ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทลา่ง มีระบบปอ้งกนั 
  ตนเองอยา่งสมบรูณมี์ระบบน า้อิสระแยกขาดออกจากกนั มีท่ีเก็บอาหารแยกจากกนั สามารถ 
  ปอ้งกนัตนเองไดน้านหลายปีหากถกูปิดลอ้ม แตเ่น่ืองจากนิกายดงักลา่วไดพ้า่ยแพอ้ยา่ง 
  ตอ่เน่ืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ท่ีกรุนวาลด ์ท าใหมี้การเซ็นสญัญาสงบศกึเวลาตอ่มาและ 
  ถกูบงัคบัใหอ้อกจากมาลบอรก์ในปี ค.ศ.1466 ตวัปราสาทถกูทอดทิง้แตบ่ดันัน้มา และก็ 
  เสียหายไปตามกาลเวลาและไดร้บัการบรูณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แตก็่เสียหายอีกจาก 
  สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และก็ไดร้บัการบรูณะใหม่อีกครัง้ดงัท่ีเราไดเ้ห็นกนัอยู่ในปัจจบุนั และดว้ย
  ความ ยิ่งใหญ่และส าคญัทางดา้นศลิปะในยคุกลาง ท าใหไ้ดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลก 
  จากองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จนไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่ี่พกัท่ี เมืองกดังส ์(GDANSK) (67 กิโลเมตร/ 01.30  

  ชั่วโมง) เมืองบนชายฝ่ังทะเลบอลตกิ มีช่ือเดมิวา่เมืองดนัซิก (DANZIG) ตัง้อยูท่างตอนเหนือ 
  ของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของประเทศและเป็นทา่เรือท่ีส าคญัของโปแลนด ์
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันพุธ ที ่15 เม.ย. 63  (6)  กดังส ์– วอรซ์อว ์  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าคณะเดนิเลน่ยา่นเมืองเก่า มีประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผา่น 
  ทาง ประตูเมืองเก่ำ(GREEN GATE)  ทา่นจะไดพ้บกบั ถนนหลักของกดังส ์ (DIUGI  
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  TARG) ถนนท่ีมีเสนห่ท่ี์สดุของยโุรปตอนเหนือไดท่ี้น่ี  ทา่นจะพบกบั น ำ้พุรูปเทพโพไซดอน  
  (NEPTUNE FOUNTAIN) อยูก่ลางถนน  

น าทา่นชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส ์(MAIN  TOWN HALL) หอคอยสงูท่ีสดุในเมืองกดงัส ์ 
  (GDANSK) คือสงูถึง 81.5 เมตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกและเรอเนสซองซ ์ 
  ภายในจะมีพิพิธภณัฑแ์สดงประวตัิของเมือง จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตแ์มร่ี (CHURCH 
  OF ST. MARY) ซึ่งเป็นโบสถท่ี์ก่อสรา้งดว้ยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรม 
  โบราณตัง้แตย่คุปี 1500 ตัง้ตระหง่านเด่นอยู่ใน ย่านเมืองเก่าของกดงัส ์(OLD TOWN) ซึ่งหาก
  ใครเดินผ่านไปในย่านดงักล่าวก็จะไดพ้บกบับา้นเมืองท่ีเรียบรอ้ยและสวยงามเหมือนยามท่ีเรา
  เห็นในหนงัแนวพีเรียดของฮอลลีวูด้นั่นแหละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ กรุงวอซอร ์(WARSAW) (417 กิโลเมตร/ 06.00 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีอาย ุ
  เกือบ 700 ปี แตก็่ยงัถกูจดัวา่เป็นเหมืองใหม่ส าหรบัประวตัิศาสตรข์องชาติโปแลนด ์กรุงวอซอร ์
  (WARSAW)ไดเ้กิดขึน้มาจากเดมิท่ีเป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2  
  เริ่มขึน้ในปี 1939 ชาวเมืองไดร้ว่มกนัปกปอ้งประเทศไวอ้ย่างกลา้หาญ จนในท่ีก็เกิดการจลาจล 
  และการก่อความไมส่งบขึน้ในโปแลนด ์(POLAND) การพยายามตอ่ตา้นความไมส่งบ ถกู 
  ปราบปรามอย่างโหดรา้ย กองก าลงัทหารนาซีไดเ้ผาท าลายลา้งอาคารตา่งๆ ในเมืองหลวงไปถึง 
  96 เปอรเ์ซ็นต ์หลงัสงครามจบสิน้ ชาวโปลิชไดช้่วยกันบรูณะซ่อมแซมก่อสรา้งเมืองขึน้มาใหม ่
  ท าให ้กรุงวอซอร ์(WARSAW)  กลบัมาเป็นเมืองเก่าท่ีสวยงามดงัเดมิ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเทา่ 
วันพฤหัสฯ ที ่16 เม.ย. 63  (7)  วอรซ์อว ์– เวียนนำ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าคณะเท่ียวชม เมืองวอรซ์อ ท่ีมีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยูร่วมกนัในเขตเรียกว่า  
  WARSAW GHETTO เขา้สู ่เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สรา้งขึน้มาตัง้แตค่ริสตศ์ตวรรษ 
  ท่ี 13 เป็นท่ีตัง้บา้นเรือน โบสถแ์ละพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เขา้ชมภายในท่ี 
  ตกแตง่อยา่งวิจิตรพิสดารดว้ยศลิปวตัถแุละเครื่องประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบตัลิ  า้คา่ ภายในมี 
  ภาพเขียนท่ีส าคญัคือ ภาพกรุงวอรซ์อ 22 มมุมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรน์าโด คา 
  นาเล็ตโต ท่ีชาวโปลิชใชเ้ป็นตน้แบบในการบูรณะซอ่มแซมกรุงวอรซ์อจนกลบัมาเป็นเมืองหลวง
  ท่ีสวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชด าเนิน เป็นท่ีตัง้ของอาคารบา้นเรือน, โบสถ,์ วิหาร,  
  รา้นคา้ วอรซ์อ มีพืน้ท่ีสีเขียวคดิเป็นรอ้ยละ 21 ของตวัเมือง สถานท่ีสวยงามและดงึดดูใจมาก 
  คือ บรเิวณสวนในอทุยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปป้ันของคีตกวีคนดงั “โชแปง”   
  พระราชวงัแหง่นีไ้ดเ้คยเป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลท่ี  
  5) ของไทยเม่ือครัง้เสดจ็ประพาสวอรซ์อในปี ค.ศ.1897 
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อิสระทา่นช่ืนชมกบั ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร ์ (WARSAW OLD TOWN) ท่ีมีความส าคญัทาง 

  ประวตัิศาสตรแ์ละมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแลว้แตถ่กูสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 
  13 ตรง ย่ำนตลำดเก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตัรุสัท่ีมีรูปป้ันนางเงือกถือ 
  โลห่ก์บัดาบ (STATUE OF THE MERMAID) ท าทา่ทางขงึขงัอยู ่ไมไ่กลกนันกัจะเป็น วิหำร 
  เซนตจ์อหน์ (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกท่ีตัง้อยูใ่น ยา่นเมืองเก่าวอซอร ์ 
  (WARSAW OLD TOWN) และเป็นหนึ่งในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอซอร ์(WARSAW) โดย
  วิหารถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 14  
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารกลางวนั บรกิารรถโคช้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
15.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเวียนนา ประเทศออสเตรียน โดยเท่ียวบนิ OS – 624  
16.20 น. ถึงสนามบนิกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุของประเทศ 
  ออสเตรีย มีแมน่  า้ดานบูไหลผา่น ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองแสนสะอาด และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุใน 
  โลกแหง่ปี 2014 เวียนนายงัถือวา่เป็นในเมืองสดุแสนโรแมนตกิ เป็นฮนันีมนูเดสตเินชั่นในฝัน 
  ของคูร่กันบัลา้นรอบโลก บรกิารรถโคช้รอรบัทา่นท่ีสนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี SENATOR HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันศุกร ์ที ่17 เม.ย. 63  (8)  เวียนนำ – กรุงเทพฯ  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุนน ์(SCHOENBRUNN PALACE) อญัมณีแสนสวยแห่ง
  กรุงเวียนนา เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นท่ีประทบั 
  ในชว่งฤดรูอ้นของจกัรพรรดแิหง่ราชวงศฮ์บัสบ์รูก์ โดยจกัรพรรดโิยเซฟท่ี 1 มีพระราชด ารใิห ้
  สรา้งพระราชวงัท่ีโอ่อา่หรูหรา โดยใชพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศสเป็นตน้แบบ ปัจจบุนัไดร้บั 
  การประกาศใหเ้ป็น มรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 
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น าทา่นแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวรก์ (HOFBURG PALACE) พระราชวงัฤดหูนาวท่ี  
 งดงาม ก่อสรา้งขึน้ในปี 1275 ประกอบดว้ยปีกอาคารกว่า 18 สว่นและ หอ้งมากกว่า 2,000   
 หอ้งเอกลกัษณข์องพระราชวงัแหง่นี ้คือ ยอดโดมสีเขียวท่ีงดงาม เคยเป็นท่ีพกัอาศยัของ  
 ราชวงศอ์อสเตรียฮงัการีมายาวนานกวา่ 600 ปี ปัจจบุนัถกูเปล่ียนเป็นท่ีพกัของประธานาธิบดี  
 ของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นท่ีท างานของหนว่ยงานราชการ 

น าทา่นสูย่่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำรท์เนอรส์ตรำเซ่ (KARNTNERSTRASSE) ถนน  
 การคา้ใจกลางเมืองท่ีเช่ือมระหวา่งถนนวงแหวนรงิสตราเซก่บัจตัรุสัสเตฟาน เป็นถนนชอ้ปป้ิง  
 สายส าคญัของเวียนนา ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ตา่งๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   
 อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้  
 เครื่องแกว้ครสิตลั ของสะสม หรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ใหท้า่นมีเวลาใน MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF  ซือ้หาของ 
  แบรนดเ์นม ราคาถกูท่ีน่ีอีกดว้ย รา้นคา้แบรนดด์งัตา่งๆ มารวมตวักนัอยูท่ี่น่ีอยา่งคบัคั่ง อาทิ  
  AIGNER, GUCCI, RALPH LAUREN, SWAROVSKI และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระชอ้ปป้ิง 
  สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,  
  BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,  
  DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
   
 

***ไมมี่บรกิารอาหารค ่า เพ่ือใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ***  
ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย บรกิารรถโคช้น าทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

23.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี LH– 5446   
  ***พกัคา้งคืนบนเคร่ืองบนิ***  
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วันเสำร ์ที ่18 เม.ย. 63  (9)  กรุงเทพฯ     
14.20 น. ถึงสนามบนิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

POLAND IN MEMORY 9D6N   
“GRAND POLAND – AUSTRIA” 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว  

เพิม่ทำ่นละ 

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

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  
ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 
2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
2.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 20,000. – บำท  
2.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
3. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ (คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่ง
กบัสำยกำรบนิ และคำ่มดัจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื คำ่ทัวร์
ทัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไมผ่ำ่น (ทำ่นไดใ้หค้วำมรว่มมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอยำ่งถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม คณะถอื
วำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
กำรเรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกนัอบุตัเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไมคุ่ม้ครองโรค
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. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 
5. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 
6. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
7. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
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สนใจตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ หรอืส ำรองทีน่ั่งไดท้ี ่

 

  

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่
กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร
บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยโูร (Euro) 

 


