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BEST OF POLAND 
ขอน ำท่ำนเหิรฟ้ำท่องเที๋ยว MAY DAY SPECIAL “POLAND 8 วัน 5 คืน” 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิลุฟท์ฮันซ่ำเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)  
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) 

 
 
 
 
 
 
วันพฤหัสฯที่ 30 เม.ย. 63 (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต   
21.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ทศันาจร สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำ 
  เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขัน้ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอย 
  อ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
23.00 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยเที่ยวบิน LH – 773  
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันศุกร์ที่ 01 พ.ค. 63 (2)      แฟรงค์เฟิร์ต – ครำคูฟ     
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและ 
  พิธีการศลุกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบิน  
08.35 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ โดยเที่ยวบิน LH – 1364  
10.05 น. ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด์ บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเที่ยวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ  
  1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองนีย้งัคงความสมบรูณ์เพราะ 
  ไม่ได้ถกูนาซีท าลายด้วยการทิง้ระเบิดเช่นเดียวกบักรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง  
  ท าให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝีมือในยคุเก่า ยูเนสโกได้รับเมืองคราคฟูเข้า
  โครงการมรดกโลกด้วย 
 
 
 
 
 
 

น าท่านขึน้ชม วาเวลฮิลล์ อนัเป็นที่ตัง้ของ พระรำชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นที่ 
  ประทบัของกษัตริย์โปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองส์ที่งดงามแห่ง 
  หนึ่งของยุโรป ชมภายในพระราชวงัหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึน้ใหม่ในแบบเรอเนซองค์ 
  โดยกษัตริย์ซิกมนุที่ 1 หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถกูไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถกู 
  ไฟไหม้อีกครัง้ในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายใน 
  พระราชวงัซึง่มีงานให้ชม หลายอย่าง เช่น ผ้าปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีน า้จากศิลปิน 
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  เอกของยโุรป รวมถึง BOTTICELLI ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทัง้งานประเภทอาวธุโบราณ และ 
  ทรัพย์สมบติัของราชวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
น าท่านชม ป้อมปรำกำร BARBACAN อายกุว่า 600 ปี ปกปักรักษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนว 

  ก าแพงเมืองเดิมเป็นที่ชื่นชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตเูข้าเมือง FLORAIN 
  GATE ที่สร้างขึน้ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนั 

น าท่านสู่ จัตุรัสใจกลำงเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรปสมยักลาง อาคารที่มีชื่อเสียงรอบๆ
  จตัรัุสสร้างในศตวรรษท่ี14 ประชาชนให้จตัรัุสดงักลา่วเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริย์โปล อีก
  ทัง้ใช้ในพิธีทางศาสนาตัง้แต่ในอดีต เดินชมอาคารที่งดงามต่างๆซึง่องค์การยนูสโกยกย่องให้ 
  เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม สภาพบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี เป็นย่านช้อปปิง้ 
  ถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สดุในเมืองนี ้ 

ชม โบสถ์เซ็นต์แมร่ี ( MARIACKI CHURCH) ที่มีชื่อเสียงของแท่นบชูาท าด้วยด้วยไม้ 
  แกะสลกัมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 14  จากนนัน้ าท่านชม อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต (CLOTH  
  HALL) และถือว่าเป็นจดุหลกัทางการค้าในสมยันัน้ กระทัง่จวบจนสมยันีอ้าคารนีก้็ยงัใช้เป็น 
  สถานที่รับรองเชือ้พระวงศ์และเหลา่อาคนัตกุะของเมือง  

 
 
 
 

 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 
 
วันเสำร์ที่ 02 พ.ค. 63 (3)  ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ครำคูฟ  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  ออกเดินทางสู ่เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร/01.45 ชัว่โมง) จดัเป็นเมืองที่สงู 
  ที่สดุในประเทศโปแลนด์เพราะตัง้อยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึง่มีความสงูระหว่าง 750 ถึง 1,000  
  เมตรจากระดบัน า้ทะเลอีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของการแข่งขนักีฬาฤดหูนาวหลายชนิด ทัง้ยงั 
  เป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร  
  28,000 คนโดยประมาณแต่ในแต่ละปี มีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงาม 
  ของเมืองนีน้บัล้านๆ 

น าท่านขึน้รถราง ไปยงั ยอดเขำกูบำวุฟก้ำ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 
  1,120 เมตร ซึง่บนนีเ้อง ท่านจะได้ชมทศันียภาพของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถกูโอบ 
  ล้อมไว้ด้วยเทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือค าบรรยาย จากนัน้ให้ท่านเที่ยวชม  
  เมืองซาโกปาเน เมืองที่ได้กลายเป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมมากที่สดุใน 
  ประเทศโปแลนด์ ปัจจบุนัยงัคงมีอิทธิพลวฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ด้วยบ้านไม้ที่สวยงาม  
  อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซือ้สินค้า ณ ถนนคนเดิน 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร/01.45 ชัว่โมง) ให้แวะช็อปปิง้ตลำดนัด 
  รีเน็ค โกลน่ี (MARKET SQUARE) ซึง่เป็นจตรัุสกลางเมืองอนัเป็นดัง่หวัใจของการเที่ยวชม 
  เมือง โดยจตัรัุสแห่งนีเ้พียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สดุ ตาม 
  ถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทัง้ร้านกาแฟ, ผบั, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที ่
  ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สดุในยโุรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ที่ซึง่ 
  สามารถหาซือ้ทกุอย่างได้ดงัใจปรารถนา  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 
 
วันอำทติย์ที่ 03 พ.ค. 63 (4)  ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้ำ – วรอตสวัฟ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมี
  ชื่อเสียงที่สดุของโปแลนด์เป็นเหมืองใต้ดินที่มหศัจรรย์ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาล 
  โปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวเมื่อปี 1994 น าท่านลงลิฟท์สูใ่ต้ดินของเหมือง โดย 
  ชัน้ที่ลกึที่สดุจะลึกถึง 327 เมตร ซึง่ที่มีค่าดจุทองค า เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตัง้แต่ 
  ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึง่ประกอบไปด้วย แกลอร่ีและห้องซึง่สร้างและแกะสลกั 
  จากเกลือทัง้หมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึง่ท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมือง 
  เกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยเูนสโกได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี  
  ค.ศ.1988 อีกด้วย 
 
 
 
 
 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร/ 04.15 ชัว่โมง) ถือว่าเป็นที่ 
  นดัพบส าคญัในทวีปยโุรป มีความหลากหลายและการเป่ียมล้นด้วยวฒันธรรมของ  
  ประวติัศาสตร์ในเมืองนี ้เป็นดงัสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวฒันธรรมเข้า
  ด้วยกนั เป็นเมืองที่ทนัสมยัที่มีพืน้ฐานทางประวติัศาสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวฒันธรรมและ 
  การศกึษา  
เย็น  น าท่านเดินเที่ยวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้ว่า COLORFUL CITY เป็นเมืองที่มีอาคาร
  หลากสีสนัโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการ 
  จดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนัมากที่สดุในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE  
  WORLD)  

ผ่านชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ที่มี 
  ชื่อเสียงประจ าเมืองรอตสวาฟซึง่เคยผลิบคุคลากรชัน้น าของโลกผู้ซึ่งชนะรางวลัโนเบลถึง 10  
  คนด้วยกนัในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษท่ี 18 ที่นีเ้คยถกูใช้เป็นสถานพยาบาล, 
  โกดงั,ที่คมุขงัเชลยสงครามสมยัยคุสงครามกบัปรัสเซีย และยงัใช้เป็นฐานบญัชาการของกลุม่ 
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  นาซีอีกด้วย จากนัน้อิสระให้ท่านได้เดินเลน่และบนัทกึภาพกบั อาคารหลากสีสนัในจตัรัุสเมือง 
  เก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์ประจ าเมือง 
  
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่ Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า 
 
วันจันทร์ที่ 04 พ.ค. 63 (5)  วรอตสวัฟ – โทรุน – มำลบอร์ก – กดังส์     
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าท่านเดินทางสู ่เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร/ 04.30 ชัว่โมง) เมืองยคุกลางที่มี 
  ความส าคญัทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ 
  ที่สดุในโปแลนด์อีกด้วย ต่อมาองค์การยเูนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็นเมือง 
  มรดกโลก ในปี 1997 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม เมืองเก่ำโทรุน ถกูบนัทกึลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหศัจรรย์ของโปแลนด์ ในปี  
  2007 และ เนชัน่แนลจีโอกราฟฟิก ได้จดัอนัดบัให้ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของ 
  เมืองโทรุน เป็นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สดุในโลกอีกด้วย  

เดินเลน่ชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) น าท่านถ่ายรูปกบั ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN  
  HALL) ซึง่เป็นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวยที่สดุในยุโรป โดย 
  อาคารแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ราวๆปี 1274 และได้มีการขยบัขยาย และสร้างใหม่อีกครัง้ในช่วง  
  ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกนัมี "โบสถ์พระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึง่ตัง้อยู่ 
  ใกล้ๆกบัอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถ์ที่ถกูสร้างขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด น าท่าน 
  ถ่ายรูปกบั มหำวิหำรเซนต์จอห์น (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึ่งในมหาวิหารท่ีมีความ 
  เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโปแลนด์ 

 
 
 
 
 
 

14.30 น. น าท่านเดินทางสู ่เมืองมำลบอร์ก (MALBORG) (155 กิโลเมตร/ 02.15 ชัว่โมง) เมืองที่เป็น 
  ที่ตัง้ของปราสาทมาลบอร์ก หรือป้อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของ
  ยโุรป  

น าท่านเข้าชม ปรำสำทมำลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ปอ้มปราการยคุกลางที่ยิ่งใหญ่ 
  และมีชื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรปจนได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโกล สร้างในศตวรรษที่ 
  13 แต่เดิมเป็นวิหารของนกัรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตวัวิหาร 
  ได้ถกูต่อเติมให้เป็นปราสาทในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพืน้ที่ทัง้สิน้ 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตวั 
  ปราสาทถกูแบ่งออกเป็น 3 พืน้ที่ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทลา่ง มีระบบปอ้งกนั 
  ตนเองอย่างสมบรูณ์มีระบบน า้อิสระแยกขาดออกจากกนั มีที่เก็บอาหารแยกจากกนั สามารถ 
  ปอ้งกนัตนเองได้นานหลายปีหากถูกปิดล้อม แต่เนื่องจากนิกายดงักลา่วได้พ่ายแพ้อย่าง 
  ต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด์ ท าให้มีการเซ็นสญัญาสงบศกึเวลาต่อมาและ 
  ถกูบงัคบัให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตวัปราสาทถกูทอดทิง้แต่บดันัน้มา และก็ 
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  เสียหายไปตามกาลเวลาและได้รับการบรูณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจาก 
  สงครามโลกครัง้ที่ 2 และก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกครัง้ดงัที่เราได้เห็นกนัอยู่ในปัจจุบนั และด้วย
  ความ ยิ่งใหญ่และส าคญัทางด้านศิลปะในยคุกลาง ท าให้ได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลก 
  จากองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 
 
 
 
 
 
จนได้เวลาพอสมควรน าท่านเดินทางสูท่ี่พกัที่ เมืองกดังส์ (GDANSK) (67 กิโลเมตร/ 01.30  

  ชัว่โมง) เมืองบนชายฝ่ังทะเลบอลติก มีชื่อเดิมว่าเมืองดนัซิก (DANZIG) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ 
  ของประเทศ เป็นมหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของประเทศและเป็นท่าเรือที่ส าคญัของโปแลนด์ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่ BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันอังคำรที่ 05 พ.ค. 63 (6)  กดังส์ – วอร์ซอว์   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าคณะเดินเลน่ย่านเมืองเก่า มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผ่าน 
  ทาง ประตูเมืองเก่ำ(GREEN GATE)  ท่านจะได้พบกบั ถนนหลักของกดังส์  (DIUGI  
  TARG) ถนนที่มีเสน่ห์ที่สดุของยโุรปตอนเหนือได้ที่น่ี  ท่านจะพบกบั น ำ้พุรูปเทพโพไซดอน  
  (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่กลางถนน  

น าท่านชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส์ (MAIN  TOWN HALL) หอคอยสงูที่สดุในเมืองกดงัส์  
  (GDANSK) คือสงูถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์  
  ภายในจะมีพิพิธภณัฑ์แสดงประวติัของเมือง จากนัน้น าท่านชม โบสถ์เซนต์แมร่ี (CHURCH 
  OF ST. MARY) ซึง่เป็นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สดุในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรม 
  โบราณตัง้แต่ยุคปี 1500 ตัง้ตระหง่านเด่นอยู่ใน ย่านเมืองเก่าของกดงัส์ (OLD TOWN) ซึ่งหาก
  ใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกบับ้านเมืองที่เรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามที่เรา
  เห็นในหนงัแนวพีเรียดของฮอลลีวู้ดนัน่แหละ 
 
 

  
 
 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางเข้าสู ่กรุงวอซอร์ (WARSAW) (417 กิโลเมตร/ 06.00 ชัว่โมง) เมืองที่มีอาย ุ
  เกือบ 700 ปี แต่ก็ยงัถกูจดัว่าเป็นเหมืองใหม่ส าหรับประวติัศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ 
  (WARSAW)ได้เกิดขึน้มาจากเดิมที่เป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2  
  เร่ิมขึน้ในปี 1939 ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกป้องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในที่ก็เกิดการจลาจล 
  และการก่อความไม่สงบขึน้ในโปแลนด์ (POLAND) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถกู 
  ปราบปรามอย่างโหดร้าย กองก าลงัทหารนาซีได้เผาท าลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 
  96 เปอร์เซ็นต์ หลงัสงครามจบสิน้ ชาวโปลิชได้ช่วยกนับูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึน้มาใหม่ 
  ท าให้ กรุงวอซอร์ (WARSAW)  กลบัมาเป็นเมืองเก่าท่ีสวยงามดงัเดิม  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
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วันพุธที่ 06 พ.ค. 63 (7)   วอร์ซอว์ – เวียนนำ – กรุงเทพฯ   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้า  น าคณะเที่ยวชม เมืองวอร์ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขตเรียกว่า  
  WARSAW GHETTO เข้าสู ่เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สร้างขึน้มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษ 
  ท่ี 13 เป็นที่ตัง้บ้านเรือน โบสถ์และพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในท่ี 
  ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวตัถแุละเคร่ืองประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบติัล า้ค่า ภายในม ี
  ภาพเขียนที่ส าคญัคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มมุมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คา 
  นาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอร์ซอจนกลบัมาเป็นเมืองหลวง
  ที่สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชด าเนิน เป็นที่ตัง้ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร,  
  ร้านค้า วอร์ซอ มีพืน้ที่สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 21 ของตวัเมือง สถานที่สวยงามและดงึดดูใจมาก 
  คือ บริเวณสวนในอทุยานพระราชวงัหลวงวาเชนกิ มีรูปปัน้ของคีตกวีคนดงั “โชแปง”   
  พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เคยเป็นที่ประทบัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
  (รัชกาลที่ 5) ของไทยเมื่อครัง้เสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  อิสระท่านชื่นชมกบั ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร์  (WARSAW OLD TOWN) ที่มีความส าคญัทาง 
  ประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 
  13 ตรง ย่ำนตลำดเก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตัรัุสที่มีรูปปัน้นางเงือกถือ 
  โลห์่กบัดาบ (STATUE OF THE MERMAID) ท าท่าทางขึงขงัอยู่ ไม่ไกลกนันกัจะเป็น วิหำร 
  เซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกที่ตัง้อยู่ใน ย่านเมืองเก่าวอซอร์  
  (WARSAW OLD TOWN) และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอซอร์ (WARSAW) โดย
  วิหารถกูสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 14  
  ***ไม่มีบริการอาหารค ่า เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจ***  

ได้เวลาพอสมควร พร้อมกนัที่จดุนดัหมาย บริการรถโค้ชน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
19.50 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรียน โดยเที่ยวบิน OS – 632  
21.05 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
23.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี OS – 025 
  ***พกัค้างคืนบนเคร่ืองบิน***  
 
วันพฤหัสฯที่ 07 พ.ค. 63 (8)  กรุงเทพฯ  
14.20 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหต ุ โปรแกรมการท่องเที่ยวนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์
  ของผู้ เดินทาง เป็นส าคญั และขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหต ุสดุวิสยัอนัมิได้อยู่ใน 
  ความควบคมุของบริษัท ฯ  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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BEST OF POLAND 8D5N 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

 

รำคำตอ่ 01 ทำ่น 

เดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดีย่ว เพิม่  

ทำ่นละ 

30 เมษายน – 07 พฤษภาคม 63  

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

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  
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 ขอเก็บคำ่ใชจ่้ำยตำมจรงิ (คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ / คำ่วซีำ่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ่้ำย 50% ของรำคำคำ่ทัวรท์ัง้หมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วัน ขอเกบ็คำ่ใชจ่้ำยทัง้หมด 100% ของรำคำคำ่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่ง
กับสำยกำรบนิ และคำ่มัดจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทัวร์
ทัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณีวซีำ่ไมผ่ำ่น (ทำ่นไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเตรยีมเอกสำรอยำ่งถกูตอ้งและตรงตำมก ำหนดเวลำ) ทำงบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคำ่ทวัรใ์ห ้โดยหกัคำ่บรกิำรทีเ่กดิขึน้ตำมจรงิ 
3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้ม คณะถอืวำ่
ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 
5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ี
กำรเรยีกเก็บ 
6. คำ่ประกันอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บำท, คำ่รักษำพยำบำลวงเงนิ 1,500,000.-บำท (ไมคุ่ม้ครองโรคประจ ำตัว) 
ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,500 บาท **ช าระกอ่นเดนิทาง** 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์ ทา่นละ 2,300 บาท 
3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 
4. คำ่ใชจ่้ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่

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

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20 ทำ่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำร
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จลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเน่ืองเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ กำรเมอืง สำยกำร
บนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุยโูร (Euro)  

 

สนใจตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิ หรอืส ำรองทีน่ั่งไดท้ี ่

 

 


