
EXPERT GROUP : BEST OF POLAND  
ขอนําท่านเหิรฟ้าท่องเทยีว“GRAND POLAND – AUSTRIA 09 วัน 06 คืน” 

เดินทางโดยลุฟทฮ์ันซ่าเยอรมันแอรไ์ลน ์(LH)  
และ สายการบินออสเตรียนแอรไ์ลน ์(OS)  

 
 
 
 
 
 
วันศุกรท์ ี  เม.ย.  ( ) กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิรต์   

.  น. พรอ้มกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคานเ์ตอรเ์ช็คอินชันทัศนาจร สายการบินลุฟทฮ์ันซ่า
เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขันตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าทีคอยอาํนวยความ
สะดวกแก่ท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยเทียวบิน LH – 773  
  ***พกัคา้งคืนบนเครอืงบิน***  
วันเสารท์ ี  เม.ย.  ( )    แฟรงคเ์ฟิรต์ – คราคูฟ     
06.00 น. ถึงสนามบินกรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านการตรวจลงตราหนงัสือเดินทางและพิธี
การศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ แวะเปลียนเครอืงทสีนามบิน  

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด ์โดยเทยีวบิน LH – 1364  
10.05 น. ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคฟู ประเทศโปแลนด ์บรกิารรถโคช้รอรบัท่านทสีนามบิน 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเทียวชม เมืองคราคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของโปแลนดเ์มือ 
1,000 ปีก่อนและเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง 600 ปี เมืองนียังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกนาซี
ทําลายด้วยการทิงระเบิดเช่นเดียวกับกรุงปรากในระหว่างสงครามโลกครังทีสอง ทําให้เราได้เห็นงาน
สถาปัตยกรรมทงีดงามจากช่างฝีมือในยคุเก่า ยเูนสโกไดร้บัเมืองคราคฟูเขา้โครงการมรดกโลกดว้ย 
 
 
 
 
 
 

นาํท่านขึนชม วาเวลฮิลล ์อันเป็นทีตังของ พระราชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็นที
ประทบัของกษัตริยโ์ปแลนดม์านานหลายศตวรรษ เป็นผลงานแบบเรอเนสซองสท์ีงดงามแห่งหนึงของยุโรป ชม
ภายในพระราชวังหลวง “ROYAL CASTLE” สรา้งขึนใหม่ในแบบเรอเนซองค ์โดยกษัตริยซิ์กมุนที 1 หลังจาก
พระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหมใ้นปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหมอี้กครงัในศตวรรษที 16 ดา้นทิศเหนือ จึงมี
การสรา้งใหม่ในแบบบาโรค ชมภายในพระราชวังซึงมีงานใหช้ม หลายอย่าง เช่น ผา้ปักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ 
ภาพสีนาํจากศิลปินเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ทีเราชืนชอบผลงาน รวมทังงานประเภทอาวุธโบราณ 
และทรพัยส์มบตัิของราชวงศ ์

 
 



นาํท่านชม ป้อมปราการ BARBACAN อายุกว่า 600 ปี ปกปักรกัษาเมืองหลงเหลืออยู่ แนว
กาํแพงเมืองเดิมเป็นทชีืนชอบของศิลปินทีจะมาแสดงผลงานและชม ประตูเขา้เมือง FLORAIN GATE ทสีรา้งขึน
ตงัแต่ศตวรรษที 13 ถนนคนเดินสมยัโรมนั 

นาํท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึงมีขนาดใหญ่ทีสดุในยุโรปสมยักลาง อาคารทีมีชือเสียงรอบๆ
จตัุรสัสรา้งในศตวรรษที14 ประชาชนใหจ้ตัุรสัดงักล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริยโ์ปล อีกทงัใชใ้นพิธีทาง
ศาสนาตังแต่ในอดีต เดินชมอาคารทีงดงามต่างๆซึงองค์การยูนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
สภาพบา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี เป็นย่านชอ้ปปิงถนนคนเดินทีใหญ่ทีสดุในเมืองน ี 

ชม โบสถ์เซ็นต์แมรี ( MARIACKI CHURCH) ทีมีชือเสียงของแท่นบูชาทําด้วยด้วยไม้
แกะสลกัมาตงัแต่สมยัศตวรรษที 14  จากนนนัาํท่านชม อาคารการคา้ผ้าในอดีต (CLOTH  HALL) และถือว่า
เป็นจุดหลกัทางการคา้ในสมัยนนั กระทงัจวบจนสมัยนีอาคารนีก็ยงัใชเ้ป็นสถานทีรบัรองเชือพระวงศแ์ละเหล่า
อาคนัตกุะของเมือง  

 
 
 
 
 
 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 
วันอาทติยที์  เม.ย.  ( ) คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – คราคูฟ  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  ออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) จดัเป็นเมืองทีสูง
ทีสุดในประเทศโปแลนด์เพราะตังอยู่ในเทือกเขาทาทร่า ซึงมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตรจาก
ระดบันาํทะเลอีกทงัยงัเป็นศนูยก์ลางของการแข่งขนักีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทงัยงัเป็นศนูยก์ลางของวฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ในแต่ละปี มี
นกัท่องเทยีวเดินทางมาท่องเทยีวและชมความงามของเมืองนนีับลา้นๆ 

นาํท่านขึนรถราง ไปยงั ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง 
1,120 เมตร ซึงบนนีเอง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ทีถูกโอบล้อมไว้ด้วย
เทือกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่างดงามเหนือคาํบรรยาย จากนันให้ท่านเทียวชม เมืองซาโกปาเน เมืองทีได้
กลายเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศทีได้รบัความนิยมมากทีสุดในประเทศโปแลนด์ ปัจจุบันยังคงมีอิทธิพล
วฒันธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ดว้ยบา้นไมที้สวยงาม อิสระเดินเทียวชมเมืองและเลือกซือสินคา้พืนเมือง ณ ถนน
คนเดิน 

 
 
 
 
 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 



บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองคราคูฟ (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) ใหแ้วะช็อปปิงตลาดนัด         
รีเน็ค โกลนี (MARKET SQUARE) ซึงเป็นจตรุสักลางเมืองอันเป็นดงัหวัใจของการเทียวชมเมือง โดยจตัรุสัแห่ง
นีเพียบพรอ้มไปดว้ยบรรยากาศของบา้นเมืองในยุคกลางมากทีสุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้
ต่างๆ ทงัรา้นกาแฟ, ผบั, รา้นอาหารต่างๆ และอาคารทีสาํคญัทางประวติัศาสตร ์หา้งสรรพสินคา้เก่าแก่ทีสดุใน
ยโุรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ทซีงึสามารถหาซอืทุกอย่างไดด้งัใจปรารถนา  
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า 
วันจันทรท์ ี  เม.ย.  ( ) คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้า – วรอตสวัฟ   

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้า (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือทีเก่าแก่และมี
ชือเสียงทีสดุของโปแลนดเ์ป็นเหมืองใตดิ้นทีมหศัจรรยที์สดุแห่งหนึงของโลก และรฐับาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศให้
เป็นแหล่งท่องเทยีวเมือปี 1994 นาํท่านลงลิฟทส์ู่ใตด้ินของเหมือง โดยชนัทีลึกทีสดุจะลึกถึง 327 เมตร ซงึทีมีค่า
ดจุทองคาํ เพราะใชใ้นการถนอมอาหารมาตงัแต่ศตวรรษที 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซงึประกอบไปดว้ย แกลอรี
และหอ้งซึงสรา้งและแกะสลกัจากเกลือทงัหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ ซงึท่านไม่เคยไดเ้ห็นทีใดมา
ก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องคก์ารยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นหนึงในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.
1988 อกีดว้ย 
 
 
 
 
 
11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) ถือว่าเป็นที
นัดพบสาํคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปียมลน้ดว้ยวฒันธรรมของประวติัศาสตรใ์นเมืองนี เป็น
ดังสะพานเชือม ทีเชือมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเขา้ดว้ยกัน เป็นเมืองทีทันสมัยทีมีพืนฐานทาง
ประวติัศาสตร ์ชีวิตทีเต็มดว้ยวฒันธรรมและการศึกษา  
เย็น  นาํท่านเดินเทียวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองทเีรียกไดว้่า COLORFUL CITY เป็นเมืองทีมีอาคาร
หลากสีสนัโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกไดว่้ามีชีวิตชีวาแห่งหนึงของโปแลนด ์และไดร้บัการจัดอนัดบัใหเ้ป็น 1 
ใน 8 เมืองทมีีสีสนัมากทีสดุในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD)  

ผ่านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ทีมี
ชือเสียงประจาํเมืองรอตสวาฟซึงเคยผลิบุคคลากรชนันาํของโลกผูซ้ึงชนะรางวลัโนเบลถึง 10 คนดว้ยกันในช่วง 
100 ปีทีผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษที 18 ทีนีเคยถูกใชเ้ป็นสถานพยาบาล,โกดัง,ทีคุมขงัเชลยสงครามสมัยยุค
สงครามกับปรสัเซีย และยังใช้เป็นฐานบัญชาการของกลุ่มนาซีอีกดว้ย จากนันอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
บนัทกึภาพกบั อาคารหลากสีสนัในจตัรุสัเมืองเก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถป์ระจาํเมือง 
  
 
 
 
 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทยีบเท่า 



วนัองัคารท ี  เม.ย.  ( ) วรอตสวฟั – โทรุน – มาลบอรก์ – กดงัส ์    
.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (TORUN) (  กิโลเมตร/ .  ชัวโมง) เมืองยุคกลางทีมี
ความสาํคญัทางดา้นการท่องเทียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนดเ์ป็นหนงึในเมืองทเีกา่แก่ทีสดุในโปแลนดอี์ก
ดว้ย ต่อมาองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) ไดย้กย่องใหเ้มืองโทรุนเป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1997 
12.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านชม เมืองเก่าโทรุน ถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิงมหัศจรรยข์องโปแลนด์ ในปี 
2007 และ เนชันแนลจีโอกราฟฟิก ไดจ้ดัอันดับใหย้่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็นหนึง
ใน 30 สถานททีสีวยงามทีสดุในโลกอีกดว้ย  

เดินเล่นชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) นาํท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางเก่า (OLD TOWN 
HALL) ซึงเป็นหนึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ทีไดร้บัยกย่องว่าสวยทีสุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนีถูกสรา้ง
ขึนราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสรา้งใหม่อีกครงัในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกันมี "โบสถ์
พระวิญญาณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึงตังอยู่ใกล้ๆกับอาคารศาลากลางเก่า เป็นโบสถ์ทีถูกสรา้งขึน
ในช่วงปลายศตวรรษทีสิบแปด นาํท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนตจ์อหน์ (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึง
ในมหาวิหารทีมีความเก่าแก่ทสีดุแห่งหนึงของโปแลนด ์

 
 
 
 
 
 

.  น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอรก์ (MALBORG) (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) เมืองทีเป็น
ทตีงัของปราสาทมาลบอรก์ หรือป้อมปราการยคุกลางทยีงิใหญ่และมีชือเสียงทสีดุแห่งหนึงของยุโรป  

นาํท่านเขา้ชม ปราสาทมาลบอรก์ (MALBORG CASTLE) ป้อมปราการยุคกลางทียิงใหญ่
และมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของยุโรปจนไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นมรดกโกล สรา้งในศตวรรษที 13 แต่เดิมเป็น
วิหารของนักรบศาสนาคริสต์ นิกายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตัววิหารได้ถูกต่อเติมให้เป็นปราสาท
ในช่วง 20 ปีต่อมา รวมพืนทีทังสิน 20 เฮคตาร ์(12,500 ไร่) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พืนที ปราสาทบน 
ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้องกันตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบนาํอิสระแยกขาดออกจากกัน มีที
เก็บอาหารแยกจากกนั สามารถป้องกันตนเองไดน้านหลายปีหากถกูปิดลอ้ม แต่เนืองจากนิกายดงักล่าวไดพ่้าย
แพอ้ย่างต่อเนืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ทีกรุนวาลด ์ทาํใหม้ีการเซ็นสญัญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบงัคับ
ให้ออกจากมาลบอรก์ในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิงแต่บัดนันมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและ
ไดร้บัการบูรณะในศตวรรษที 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจากสงครามโลกครงัที 2 และก็ไดร้บัการบูรณะใหม่อีก
ครงัดังทีเราไดเ้ห็นกนัอยู่ในปัจจบุนั และดว้ยความ ยิงใหญ่และสาํคญัทางดา้นศิลปะในยคุกลาง ทาํใหไ้ดร้บัการ
คดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997  

 
 
 
 
 
 



จนไดเ้วลาพอสมควรนาํท่านเดินทางสู่ทีพักที เมืองกดังส ์(GDANSK) (  กิโลเมตร/ .  
ชวัโมง) เมืองบนชายฝังทะเลบอลติก มีชือเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตงัอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็น
มหานครใหญ่เป็นดนัดบั 4 ของประเทศและเป็นทา่เรือทสีาํคญัของโปแลนด ์
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันพุธท ี  เม.ย.  ( ) กดังส ์– วอรซ์อว ์  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่า มีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผ่าน
ทาง ประตูเมืองเก่า(GREEN GATE)  ท่านจะไดพ้บกบั ถนนหลักของกดังส ์ (DIUGI TARG) ถนนทีมีเสน่ห์
ทสีดุของยโุรปตอนเหนือไดท้ีน ี ท่านจะพบกบั นาํพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่กลางถนน  

นาํท่านชม ศาลาว่าการเมืองกดังส ์(MAIN  TOWN HALL) หอคอยสูงทีสุดในเมืองกดังส ์
(GDANSK) คือสูงถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์ ภายในจะมี
พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนันนําท่านชม โบสถ์เซนตแ์มรี (CHURCH OF ST. MARY) ซึงเป็น
โบสถท์ีก่อสรา้งดว้ยอิฐทีใหญ่ทีสุดในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณตงัแต่ยุคปี 1500 ตงัตระหง่านเด่นอยู่
ใน ย่านเมืองเก่าของกดังส์ (OLD TOWN) ซึงหากใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมืองที
เรียบรอ้ยและสวยงามเหมือนยามทีเราเห็นในหนงัแนวพีเรียดของฮอลลีวูด้นนัแหละ 
 
 
 
 
 
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงวอซอร์ (WARSAW) (  กิโลเมตร/ .  ชวัโมง) เมืองทีมีอายุ
เกือบ 700 ปี แต่ก็ยงัถูกจดัว่าเป็นเหมืองใหม่สาํหรบัประวติัศาสตรข์องชาติโปแลนด ์กรุงวอซอร ์(WARSAW)ได้
เกิดขึนมาจากเดิมทีเป็นป่ามาโซเวียน (MAZOVIAN) เมือสงครามโลกครงัที 2 เริมขึนในปี 1939 ชาวเมืองได้
ร่วมกันปกป้องประเทศไวอ้ย่างกล้าหาญ จนในทีก็เกิดการจลาจล และการก่อความไม่สงบขึนในโปแลนด ์
(POLAND) การพยายามต่อตา้นความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดรา้ย กองกาํลงัทหารนาซีไดเ้ผาทาํลาย
ลา้งอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง 96 เปอรเ์ซ็นต ์หลังสงครามจบสิน ชาวโปลิชไดช่้วยกันบูรณะซ่อมแซม
ก่อสรา้งเมืองขึนมาใหม่ ทาํให ้กรุงวอซอร ์(WARSAW)  กลบัมาเป็นเมืองเก่าทสีวยงามดงัเดิม  
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า 
วันพฤหัสฯท ี  เม.ย.  ( ) วอรซ์อว ์– เวียนนา  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํคณะเทียวชม เมืองวอรซ์อ ทีมีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศยัอยู่รวมกนัในเขตเรียกว่า 
WARSAW GHETTO เขา้สู่ เขตเมืองเก่า (STARE MIASTO) สรา้งขึนมาตังแต่คริสต์ศตวรรษที 13 เป็นทีตัง
บ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในทีตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารด้วย
ศิลปวตัถแุละเครืองประดบัเก่าแก่อนัเป็นสมบติัลาํค่า  
 
 
 



ภายในมีภาพเขียนทีสาํคัญคือ ภาพกรุงวอรซ์อ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์
นาโด คานาเล็ตโต ทีชาวโปลิชใช้เป็นต้นแบบในการบูรณะซ่อมแซมกรุงวอรซ์อจนกลับมาเป็นเมืองหลวงที
สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดาํเนิน เป็นทีตงัของอาคารบา้นเรือน, โบสถ,์ วิหาร, รา้นคา้ วอรซ์อ มีพืนที
สีเขียวคิดเป็นรอ้ยละ 21 ของตัวเมือง สถานทีสวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวัง
หลวงวาเชนกิ มีรูปปันของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนีไดเ้คยเป็นทีประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที 5) ของไทยเมอืครงัเสด็จประพาสวอรซ์อในปี ค.ศ.1897 
 
 
 
 
 

 
อิสระท่านชืนชมกับ ย่านเมืองเก่าวอซอร์  (WARSAW OLD TOWN) ทีมีความสาํคัญทาง

ประวัติศาสตรแ์ละมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้นแล้วแต่ถูกสรา้งขึนในช่วงศตวรรษที 13 ตรง ย่าน
ตลาดเก่า (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจัตุรสัทีมีรูปปันนางเงือกถือโล่หก์บัดาบ (STATUE OF THE 
MERMAID) ทาํท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็น วิหารเซนตจ์อหน์ (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิหาร
คาทอลิกทีตงัอยู่ใน ย่านเมืองเก่าวอซอร ์(WARSAW OLD TOWN) และเป็นหนึงในโบสถท์ีเก่าแก่ทีสุดของกรุง
วอซอร ์(WARSAW) โดยวิหารถกูสรา้งขึนในศตวรรษที 14  
11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารกลางวนั บรกิารรถโคช้นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 

.  น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทียวบิน OS – 624  
16.20 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ทีสดุของประเทศ
ออสเตรีย มีแม่นาํดานูบไหลผ่าน ขึนชือว่าเป็นเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดในโลกแห่งปี 2014 
เวียนนายงัถือว่าเป็นในเมืองสดุแสนโรแมนติก เป็นฮันนีมนูเดสติเนชนัในฝันของคู่รกันับลา้นรอบโลก บริการรถ
โคช้รอรบัท่านทสีนามบิน 
 
 
 
 
 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
  พกัที SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันศุกรท์ ี  เม.ย.  ( ) เวยีนนา – กรุงเทพฯ  

.  น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชา้  นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชินบรุนน ์(SCHOENBRUNN PALACE) อัญมณีแสนสวยแห่ง
กรุงเวียนนา เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโคทีใหญ่ทีสดุในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นทีประทบัในช่วงฤดรูอ้นของ
จกัรพรรดิแห่งราชวงศฮ์ับสบ์ูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟที 1 มีพระราชดาํริใหส้รา้งพระราชวงัทีโอ่อ่าหรูหรา โดยใช้
พระราชวังแวรซ์ายส์ในฝรังเศสเป็นต้นแบบ ปัจจุบันได้รบัการประกาศให้เป็น มรดกโลก และเป็นสถานที
ท่องเทียวทีมีชอืเสียงมากในกรุงเวียนนา 
  
 



  นาํท่านแวะถ่ายภาพ พระราชวังฮอฟบวรก์ (HOFBURG PALACE) พระราชวังฤดูหนาวที
งดงาม ก่อสรา้งขึนในปี 1275 ประกอบดว้ยปีกอาคารกว่า 18 ส่วนและ หอ้งมากกว่า 2,000 หอ้งเอกลกัษณข์อง
พระราชวังแห่งนี คือ ยอดโดมสีเขียวทีงดงาม เคยเป็นทีพักอาศัยของราชวงศอ์อสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า 
600 ปี ปัจจบุนัถกูเปลียนเป็นทีพกัของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็นททีาํงานของหน่วยงานราชการ 

นาํท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคารท์เนอรส์ตราเซ่ (KARNTNERSTRASSE) ถนน
การค้าใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรสัสเตฟาน เป็นถนนชอ้ปปิงสายสาํคัญของ
เวียนนา ทีมีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขา้งทาง อาทิ เสือผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม 
สินคา้แบรนดเ์นมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทงัเครืองแกว้ครสิตลั ของสะสม หรือของทีระลกึต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  ให้ท่านมีเวลาใน MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF  ซือหาของแบ
รนด์เนม ราคาถูกทีนีอีกดว้ย รา้นคา้แบรนดด์ังต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ทีนีอย่างคับคัง อาทิ AIGNER, GUCCI, 
RALPH LAUREN, SWAROVSKI และอืนๆ อีกมากมาย อิสระช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ 
เ ช่ น   GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอีกมากมาย  
 
 
 
 
 
  ***ไม่มีบรกิารอาหารคาํ เพอืใหท่้านไดช้อ้ปปิงอย่างจใุจ***  

ไดเ้วลาพอสมควร พรอ้มกนัทจีดุนดัหมาย บริการรถโคช้นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินท ีLH– 5446   
  ***พกัคา้งคืนบนเครอืงบิน***  
วันเสารท์ ี  เม.ย.    ( ) กรุงเทพฯ     
14.20 น. ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการเดนิทาง 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาตอ่ 01 ทา่น 

เดก็อายตุาํกวา่ 12 ปี  

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น  

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พักหอ้งเดยีว  

เพมิทา่นละ 

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

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การชําระคา่บรกิาร 
2.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000. – บาท  
2.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
3.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ (ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ / คา่วซีา่) 
3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด 
3.3 ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ่้ายทังหมด 100% ของราคาคา่ทัวร ์
3.4 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทนัีง
กับสายการบนิ และคา่มดัจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวร์
ทังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
3.5 กรณวีซีา่ไมผ่า่น (ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการเตรยีมเอกสารอยา่งถกูตอ้งและตรงตามกาํหนดเวลา) ทางบรษัิทฯ 
ยนิดคีนืคา่ทัวรใ์ห ้โดยหกัคา่บรกิารทเีกดิขนึตามจรงิ 
3.6 กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 
3.7 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม คณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกันวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีี
การเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกันอบุัตเิหต ุในวงเงนิ 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงนิ 1,500,000.-บาท (ไมคุ่ม้ครองโรค
ประจําตัว) ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทย = ทา่นละ 1,700 บาท **ชําระกอ่นเดนิทาง** 
2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศโปแลนด ์ ทา่นละ 2,300 บาท***ชาํระตรงกับสถานฑตู*** 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
4. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 
5. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
6. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 
7. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจ่ีาย 3%  

  
 
 
  



หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ
บนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่ับอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุยโูร 

 

 


