POLAND IN MEMORY

ขอนำท่ำนเหิรฟ้ ำท่องเทีย่ ว“POLAND – AUSTRIA 9 วัน 6 คืน”
เดินทำงโดยสำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)
และออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

วันศุกร์ ที่ 10 เม.ย. 63 (1)
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ต
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชัน้ ทัศนาจร สำยกำรบินลุฟท์ฮันซ่ำ
เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขัน้ ตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอย
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***
วันเสำร์ ที่ 11 เม.ย. 63 (2)
แฟรงค์เฟิ ร์ต – ครำคูฟ
06.00 น.
ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธี
การศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
08.35 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยเที่ยวบิน LH – 1364
10.05 น.
ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเที่ยวชม เมืองครำคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมื่อ
1,000 ปี ก่อนและเป็ นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองนีย้ งั คงความสมบูรณ์เพราะ
ไม่ได้ถกู นาซีทาลายด้วยการทิง้ ระเบิดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สอง
ทาให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝี มือในยุคเก่า ยูเนสโกได้รบั เมืองคราคูฟเข้า
โครงการมรดกโลกด้วย

นาท่านขึน้ ชม วาเวลฮิลล์ อันเป็ นที่ตงั้ ของ พระรำชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็ นที่
ประทับของกษัตริยโ์ ปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอเนสซองส์ท่ีงดงามแห่ง
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หนึ่งของยุโรป ชมภายในพระราชวังหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึน้ ใหม่ในแบบเรอเนซองค์
โดยกษัตริยซ์ ิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูก
ไฟไหม้อีกครัง้ ในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายใน
พระราชวังซึ่งมีงานให้ชม หลายอย่าง เช่น ผ้าปั กเป็ นรูปภาพขนาดใหญ่ ภาพสีนา้ จากศิลปิ น
เอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทัง้ งานประเภทอาวุธโบราณ และ
ทรัพย์สมบัตขิ องราชวงศ์

นาท่านชม ป้ อมปรำกำร BARBACAN อายุกว่า 600 ปี ปกปักรักษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนว
กาแพงเมืองเดิมเป็ นที่ ช่ืนชอบของศิลปิ นที่จะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง FLORAIN
GATE ที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน
นาท่านสู่ จัตุรัสใจกลำงเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรปสมัยกลาง อาคารที่มีช่ือเสียงรอบๆ
จัตรุ สั สร้างในศตวรรษที่14 ประชาชนให้จตั รุ สั ดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริยโ์ ปล อีก
ทัง้ ใช้ในพิธีทางศาสนาตัง้ แต่ในอดีต เดินชมอาคารที่งดงามต่างๆซึ่งองค์การยูนสโกยกย่องให้
เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี เป็ นย่านช้อปปิ ้ง
ถนนคนเดินที่ใหญ่ท่ีสดุ ในเมืองนี ้
ชม โบสถ์เซ็นต์แมรี่ ( MARIACKI CHURCH) ที่มีช่ือเสียงของแท่นบูชาทาด้วยด้วยไม้
แกะสลักมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 จากนนัน้ าท่านชม อำคำรกำรค้ำผ้ำในอดีต (CLOTH
HALL) และถือว่าเป็ นจุดหลักทางการค้าในสมัยนัน้ กระทั่งจวบจนสมัยนีอ้ าคารนีก้ ็ยงั ใช้เป็ น
สถานที่รบั รองเชือ้ พระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า

วันอำทิตย์ ที่ 12 เม.ย. 63 (3)
ครำคูฟ – ซำโกปำเน่ – ครำคูฟ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ เมืองซำโกปำเน่ (Zakopane) (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) จัดเป็ นเมืองที่สงู
ที่สดุ ในประเทศโปแลนด์เพราะตัง้ อยูใ่ นเทือกเขาทาทร่า ซึ่งมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000
เมตรจากระดับนา้ ทะเลอีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทัง้ ยัง
เป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีตา่ งๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร
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28,000 คนโดยประมาณแต่ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงาม
ของเมืองนีน้ บั ล้านๆ
นาท่านขึน้ รถราง ไปยัง ยอดเขำกูบำวุ ฟก้ำ (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง
1,120 เมตร ซึ่งบนนีเ้ อง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ที่ถกู โอบ
ล้อมไว้ดว้ ยเทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือคาบรรยาย จากนัน้ ให้ทา่ นเที่ยวชม
เมืองซาโกปาเน เมืองที่ได้กลายเป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ใน
ประเทศโปแลนด์ ปัจจุบนั ยังคงมีอิทธิพลวัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยูด่ ว้ ยบ้านไม้ท่ีสวยงาม
อิสระเดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมือง ณ ถนนคนเดิน

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองครำคูฟ (106 กิโลเมตร/01.45 ชั่วโมง) ให้แวะช็อปปิ ้งตลำดนัด
รีเน็ค โกลนี่ (MARKET SQUARE) ซึ่งเป็ นจตุรสั กลางเมืองอันเป็ นดั่งหัวใจของการเที่ยวชม
เมือง โดยจัตรุ สั แห่งนีเ้ พียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สดุ ตาม
ถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทัง้ ร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ท่ีสดุ ในยุโรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ที่ซ่งึ
สามารถหาซือ้ ทุกอย่างได้ดงั ใจปรารถนา
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ ที่ 13 เม.ย. 63 (4)
ครำคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้ำ – วรอตสวัฟ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้ำ (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมี
ชื่อเสียงที่สดุ ของโปแลนด์เป็ นเหมืองใต้ดนิ ที่มหัศจรรย์ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาล
โปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994 นาท่านลงลิฟท์สใู่ ต้ดินของเหมือง โดย
ชัน้ ที่ลกึ ที่สดุ จะลึกถึง 327 เมตร ซึ่งที่มีคา่ ดุจทองคา เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดนิ ซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลัก
จากเกลือทัง้ หมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน เหมือง
เกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) ในปี
ค.ศ.1988 อีกด้วย
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11.00 น.
บ่าย

เย็น

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร/ 04.15 ชั่วโมง) ถือว่าเป็ นที่
นัดพบสาคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี่ ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของ
ประวัติศาสตร์ในเมืองนี ้ เป็ นดังสะพานเชื่อม ที่เชื่อมระหว่างคนในแต่ละรุน่ แต่ละวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน เป็ นเมืองที่ทนั สมัยที่มีพืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์ ชีวิตที่เต็มด้วยวัฒนธรรมและ
การศึกษา
นาท่านเดินเที่ยวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกได้วา่ COLORFUL CITY เป็ นเมืองที่มีอาคาร
หลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรียกได้วา่ มีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รบั การ
จัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสนั มากที่สดุ ในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE
WORLD)
ผ่านชม มหำวิทยำลัยวรอตสวำฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีมี
ชื่อเสียงประจาเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบคุ คลากรชัน้ นาของโลกผูซ้ ่งึ ชนะรางวัลโนเบลถึง 10
คนด้วยกันในช่วง 100 ปี ท่ีผา่ นมา ในอดีตช่วงศตวรรษที่ 18 ที่นีเ้ คยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล,
โกดัง,ที่คมุ ขังเชลยสงครามสมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย และยังใช้เป็ นฐานบัญชาการของกลุม่
นาซีอีกด้วย จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นและบันทึกภาพกับ อาคารหลากสีสนั ในจัตรุ สั เมือง
เก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์ประจาเมือง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า

วันอังคำร ที่ 14 เม.ย. 63 (5)
วรอตสวัฟ – โทรุ น – มำลบอร์ก – กดังส์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร/ 04.30 ชั่วโมง) เมืองยุคกลางที่มี
ความสาคัญทางด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็ นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่
ที่สดุ ในโปแลนด์อีกด้วย ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็ นเมือง
มรดกโลก ในปี 1997
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชม เมืองเก่ำโทรุน ถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี
2007 และ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ยา่ นเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของ
เมืองโทรุน เป็ นหนึ่งใน 30 สถานที่ท่ีสวยงามที่สดุ ในโลกอีกด้วย
เดินเล่นชม ย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) นาท่านถ่ายรูปกับ ศำลำกลำงเก่ำ (OLD TOWN
HALL) ซึ่งเป็ นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รบั ยกย่องว่าสวยที่สดุ ในยุโรป โดย
อาคารแห่งนีถ้ กู สร้างขึน้ ราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครัง้ ในช่วง
ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกันมี "โบสถ์พระวิญญำณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึ่งตัง้ อยู่
ใกล้ๆกับอาคารศาลากลางเก่า เป็ นโบสถ์ท่ีถกู สร้างขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด นาท่าน
ถ่ายรูปกับ มหำวิหำรเซนต์จอห์น (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึ่งในมหาวิหารที่มีความ
เก่าแก่ท่ีสดุ แห่งหนึ่งของโปแลนด์
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14.30 น.

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมำลบอร์ก (MALBORG) (155 กิโลเมตร/ 02.15 ชั่วโมง) เมืองที่เป็ น
ที่ตงั้ ของปราสาทมาลบอร์ก หรือป้อมปราการยุคกลางที่ย่งิ ใหญ่และมีช่ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ยุโรป
นาท่านเข้าชม ปรำสำทมำลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ป้อมปราการยุคกลางที่ย่งิ ใหญ่
และมีช่ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรปจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโกล สร้างในศตวรรษที่
13 แต่เดิมเป็ นวิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตัววิหาร
ได้ถกู ต่อเติมให้เป็ นปราสาทในช่วง 20 ปี ตอ่ มา รวมพืน้ ที่ทงั้ สิน้ 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตัว
ปราสาทถูกแบ่งออกเป็ น 3 พืน้ ที่ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้องกัน
ตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบนา้ อิสระแยกขาดออกจากกัน มีท่ีเก็บอาหารแยกจากกัน สามารถ
ป้องกันตนเองได้นานหลายปี หากถูกปิ ดล้อม แต่เนื่องจากนิกายดังกล่าวได้พา่ ยแพ้อย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด์ ทาให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาต่อมาและ
ถูกบังคับให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิง้ แต่บดั นัน้ มา และก็
เสียหายไปตามกาลเวลาและได้รบั การบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และก็ได้รบั การบูรณะใหม่อีกครัง้ ดังที่เราได้เห็นกันอยู่ในปั จจุบนั และด้วย
ความ ยิ่งใหญ่และสาคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ทาให้ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

จนได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ ่ีพกั ที่ เมืองกดังส์ (GDANSK) (67 กิโลเมตร/ 01.30
ชั่วโมง) เมืองบนชายฝั่งทะเลบอลติก มีช่ือเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือ
ของประเทศ เป็ นมหานครใหญ่เป็ นดันดับ 4 ของประเทศและเป็ นท่าเรือที่สาคัญของโปแลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันพุธ ที่ 15 เม.ย. 63 (6)
กดังส์ – วอร์ซอว์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่า มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผ่าน
ทาง ประตูเมืองเก่ำ(GREEN GATE) ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ (DIUGI
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TARG) ถนนที่มีเสน่หท์ ่ีสดุ ของยุโรปตอนเหนือได้ท่ีน่ี ท่านจะพบกับ นำ้ พุรูปเทพโพไซดอน
(NEPTUNE FOUNTAIN) อยูก่ ลางถนน
นาท่านชม ศำลำว่ำกำรเมืองกดังส์ (MAIN TOWN HALL) หอคอยสูงที่สดุ ในเมืองกดังส์
(GDANSK) คือสูงถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์
ภายในจะมีพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (CHURCH
OF ST. MARY) ซึ่งเป็ นโบสถ์ท่ีก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก และ เป็ นสถาปัตยกรรม
โบราณตัง้ แต่ยคุ ปี 1500 ตัง้ ตระหง่านเด่นอยู่ใน ย่านเมืองเก่าของกดังส์ (OLD TOWN) ซึ่งหาก
ใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมืองที่เรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามที่ เรา
เห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวดู้ นั่นแหละ

11.30 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอซอร์ (WARSAW) (417 กิโลเมตร/ 06.00 ชั่วโมง) เมืองที่มีอายุ
เกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเหมืองใหม่สาหรับประวัติศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์
(WARSAW)ได้เกิดขึน้ มาจากเดิมที่เป็ นป่ ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เริ่มขึน้ ในปี 1939 ชาวเมืองได้รว่ มกันปกป้องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในที่ก็เกิดการจลาจล
และการก่อความไม่สงบขึน้ ในโปแลนด์ (POLAND) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถูก
ปราบปรามอย่างโหดร้าย กองกาลังทหารนาซีได้เผาทาลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง
96 เปอร์เซ็นต์ หลังสงครามจบสิน้ ชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึน้ มาใหม่
ทาให้ กรุงวอซอร์ (WARSAW) กลับมาเป็ นเมืองเก่าที่สวยงามดังเดิม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสฯ ที่ 16 เม.ย. 63 (7)
วอร์ซอว์ – เวียนนำ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาคณะเที่ยวชม เมืองวอร์ซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูร่ วมกันในเขตเรียกว่า
WARSAW GHETTO เข้าสู่ เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สร้างขึน้ มาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษ
ที่ 13 เป็ นที่ตงั้ บ้านเรือน โบสถ์และพระรำชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในที่
ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วยศิลปวัตถุและเครื่องประดับเก่าแก่อนั เป็ นสมบัตลิ า้ ค่า ภายในมี
ภาพเขียนที่สาคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คา
นาเล็ตโต ที่ชาวโปลิชใช้เป็ นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอร์ซอจนกลับมาเป็ นเมืองหลวง
ที่สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดาเนิน เป็ นที่ตงั้ ของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร,
ร้านค้า วอร์ซอ มีพืน้ ที่สีเขียวคิดเป็ นร้อยละ 21 ของตัวเมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมาก
คือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวงวาเชนกิ มีรูปปั้นของคีตกวีคนดัง “โชแปง”
พระราชวังแห่งนีไ้ ด้เคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่
5) ของไทยเมื่อครัง้ เสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897
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11.30 น.
15.00 น.
16.20 น.

ค่า

อิสระท่านชื่นชมกับ ย่ำนเมืองเก่ำวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) ที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ถกู สร้างขึน้ ในช่วงศตวรรษที่
13 ตรง ย่ำนตลำดเก่ำ (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจตั รุ สั ที่มีรูปปั้ นนางเงือกถือ
โล่หก์ บั ดาบ (STATUE OF THE MERMAID) ทาท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็ น วิหำร
เซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกที่ตงั้ อยูใ่ น ย่านเมืองเก่าวอซอร์
(WARSAW OLD TOWN) และเป็ นหนึ่งในโบสถ์ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอซอร์ (WARSAW) โดย
วิหารถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 14
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน บริการรถโค้ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรียน โดยเที่ยวบิน OS – 624
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ
ออสเตรีย มีแม่นา้ ดานูบไหลผ่าน ขึน้ ชื่อว่าเป็ นเมืองแสนสะอาด และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีท่ีสดุ ใน
โลกแห่งปี 2014 เวียนนายังถือว่าเป็ นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็ นฮันนีมนู เดสติเนชั่นในฝัน
ของคูร่ กั นับล้านรอบโลก บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันศุกร์ ที่ 17 เม.ย. 63 (8)
เวียนนำ – กรุงเทพฯ
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) อัญมณีแสนสวยแห่ง
กรุงเวียนนา เป็ นอาคารในสไตล์โรโคโคที่ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นที่ประทับ
ในช่วงฤดูรอ้ นของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮบั ส์บรู ก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดาริให้
สร้างพระราชวังที่โอ่อา่ หรูหรา โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็ นต้นแบบ ปัจจุบนั ได้รบั
การประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา
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นาท่านแวะถ่ายภาพ พระรำชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวังฤดูหนาวที่
งดงาม ก่อสร้างขึน้ ในปี 1275 ประกอบด้วยปี กอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้องมากกว่า 2,000
ห้องเอกลักษณ์ของพระราชวังแห่งนี ้ คือ ยอดโดมสีเขียวที่งดงาม เคยเป็ นที่พกั อาศัยของ
ราชวงศ์ออสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า 600 ปี ปัจจุบนั ถูกเปลี่ยนเป็ นที่พกั ของประธานาธิบดี
ของออสเตรีย รวมไปถึงเป็ นที่ทางานของหน่วยงานราชการ
นาท่านสูย่ ่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคำร์ทเนอร์สตรำเซ่ (KARNTNERSTRASSE) ถนน
การค้าใจกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กบั จัตรุ สั สเตฟาน เป็ นถนนช้อปปิ ้ง
สายสาคัญของเวียนนา ที่มีหา้ งสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง
อาทิ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทัง้
เครื่องแก้วคริสตัล ของสะสม หรือของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง
บ่าย

23.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ทา่ นมีเวลาใน MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF ซือ้ หาของ
แบรนด์เนม ราคาถูกที่น่ีอีกด้วย ร้านค้าแบรนด์ดงั ต่างๆ มารวมตัวกันอยูท่ ่ีน่ีอย่างคับคั่ง อาทิ
AIGNER, GUCCI, RALPH LAUREN, SWAROVSKI และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระช้อปปิ ้ง
สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY,
DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

***ไม่มีบริการอาหารค่า เพื่อให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ ้งอย่างจุใจ***
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จดุ นัดหมาย บริการรถโค้ชนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ LH– 5446
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***
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วันเสำร์ ที่ 18 เม.ย. 63 (9)
กรุงเทพฯ
14.20 น.
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

POLAND IN MEMORY 9D6N

“GRAND POLAND – AUSTRIA”

กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ 2 ท่ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี

พักห ้องเดีย
่ ว

รำคำต่อ 01 ท่ำน

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่ำน

เพิม
่ ท่ำนละ

ไม่มเี ตียงเสริม
10 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต์)

79,900

74,000

8,000

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ ้ำผู ้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึน
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. กำรชำระค่ำบริกำร
2.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000. – บำท
2.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทำง
3. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำยตำมจริง (ค่ำมัดจำตั๋วเครือ
่ งบิน / ค่ำวีซำ่ )
3.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำย 50% ของรำคำค่ำทัวร์ทัง้ หมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่ำ 15 วัน ขอเก็บค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมด 100% ของรำคำค่ำทัวร์
3.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีอ
่ อกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรำนต์ เป็ นต ้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมด
ั จำทีน
่ ั่ง
กับสำยกำรบิน และค่ำมัดจำทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์
ทัง้ หมด ไม่วำ่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี ำ่ ไม่ผำ่ น (ท่ำนได ้ให ้ควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรอย่ำงถูกต ้องและตรงตำมกำหนดเวลำ) ทำงบริษัทฯ
ยินดีคน
ื ค่ำทัวร์ให ้ โดยหักค่ำบริกำรทีเ่ กิดขึน
้ ตำมจริง
3.6 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้ำเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทำงออก หรือ เข ้ำประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่ำทัวร์ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
3.7 เมือ
่ ท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล ้ว ถ ้ำท่ำนงดกำรใช ้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรือไม่เดินทำงพร ้อม คณะถือ
้
ว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร ้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
1. ค่ำตัว๋ โดยสำรเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน
2. ค่ำทีพ
่ ก
ั ห ้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
3. ค่ำอำหำร ค่ำเข ้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว ้ในรำยกำรทัวร์ข ้ำงต ้น
4. เจ ้ำหน ้ำทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำน้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเครือ
่ งบินตำมเงือ
่ นไขของแต่ละสำยกำรบินทีม
่ ี
กำรเรียกเก็บ
6. ค่ำประกันอุบต
ั เิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บำท, ค่ำรักษำพยำบำลวงเงิน 1,500,000.-บำท (ไม่คุ ้มครองโรค
ประจำตัว) ตำมเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,700 บาท **ชาระก่อนเดินทาง**
่ ประเทศโปแลนด์ ท่านละ 2,300 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซา
ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด ้ำวต่ำงๆ
ค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำ
โทรศัพท์ เป็ นต ้น
5. ค่ำภำษี ทก
ุ รำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษี เดินทำง(ถ ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
6. ค่ำภำษี น้ ำมัน ทีส
่ ำยกำรบินเรียกเก็บเพิม
่ ภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
7. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหก
ั ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3%
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นกำรเดินทำงในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิม
่ หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทำง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอันเนือ
่ งจำกสำเหตุตำ่ งๆ
้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช ้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท ้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจำกควำมประมำทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล ้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรเปลีย
่ นแปลงรำยกำรโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้ำ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำร
บิน และรำคำอำจเปลีย
่ นแปลงได ้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั อัตรำแลกเปลีย
่ นของเงินสกุล ยูโร (Euro)

สนใจติดต่อสอบถำมเพิม
่ เติม หรือสำรองทีน
่ ั่งได ้ที่
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