EXPERT GROUP : BEST OF POLAND

ขอนําท่านเหิรฟ้ าท่องเทียว“GRAND POLAND – AUSTRIA 09 วัน 06 คืน”
เดินทางโดยลุฟท์ฮันซ่าเยอรมันแอร์ไลน์ (LH)
และ สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

วันศุกร์ที เม.ย. ( )
กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิ ร์ต
. น.
พร้อ มกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชันทัศนาจร สายการบิ นลุ ฟ ท์ฮันซ่ า
เยอรมั น แอร์ไ ลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่ านขันตอนการเช็ค อิน โดยเจ้าหน้า ที คอยอํา นวยความ
สะดวกแก่ท่าน
. น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน โดยเทียวบิน LH – 773
***พักค้างคืนบนเครืองบิน***
วันเสาร์ที เม.ย. ( ) แฟรงค์เฟิ ร์ต – คราคูฟ
06.00 น.
ถึงสนามบินกรุงแฟรงค์เฟิ รต์ ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธี
การศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แวะเปลียนเครืองทีสนามบิน
. น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยเทียวบิน LH – 1364
10.05 น.
ถึงสนามบินสนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ บริการรถโค้ชรอรับท่านทีสนามบิน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเทียวชม เมือ งคราคู ฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมือ
1,000 ปี ก่อนและเป็ น เมืองหลวงของโปแลนด์น านถึง 600 ปี เมืองนี ยังคงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูก นาซี
ทํา ลายด้ว ยการทิ งระเบิ ด เช่ น เดี ย วกั บ กรุ ง ปรากในระหว่ า งสงครามโลกครังที สอง ทํา ให้เราได้เห็ น งาน
สถาปัตยกรรมทีงดงามจากช่างฝี มือในยุคเก่า ยูเนสโกได้รบั เมืองคราคูฟเข้าโครงการมรดกโลกด้วย

นําท่ านขึนชม วาเวลฮิลล์ อันเป็ นทีตังของ พระราชวังหลวง (WAWEL CASTLE) และเป็ นที
ประทับของกษัตริยโ์ ปแลนด์มานานหลายศตวรรษ เป็ นผลงานแบบเรอเนสซองส์ทีงดงามแห่งหนึงของยุโรป ชม
ภายในพระราชวังหลวง “ROYAL CASTLE” สร้างขึนใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริยซ์ ิ กมุนที 1 หลังจาก
พระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหม้อีกครังในศตวรรษที 16 ด้านทิศเหนือ จึงมี
การสร้างใหม่ในแบบบาโรค ชมภายในพระราชวังซึงมีงานให้ชม หลายอย่าง เช่น ผ้าปั กเป็ นรู ปภาพขนาดใหญ่
ภาพสีนาจากศิ
ํ
ลปิ นเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ทีเราชืนชอบผลงาน รวมทังงานประเภทอาวุธโบราณ
และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์

นําท่ านชม ป้ อมปราการ BARBACAN อายุกว่า 600 ปี ปกปั กรักษาเมืองหลงเหลื ออยู่ แนว
กําแพงเมืองเดิมเป็ นทีชืนชอบของศิลปิ นทีจะมาแสดงผลงานและชม ประตูเข้าเมือง FLORAIN GATE ทีสร้างขึน
ตังแต่ศตวรรษที 13 ถนนคนเดินสมัยโรมัน
นําท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึงมีขนาดใหญ่ทีสุดในยุโรปสมัยกลาง อาคารทีมีชือเสียงรอบๆ
จัตุรสั สร้างในศตวรรษที14 ประชาชนให้จตั ุรสั ดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษกกษัตริยโ์ ปล อีกทังใช้ในพิธีทาง
ศาสนาตังแต่ในอดีต เดินชมอาคารทีงดงามต่างๆซึงองค์การยูนสโกยกย่องให้เป็ น มรดกโลกทางวัฒ นธรรม
สภาพบ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี เป็ นย่านช้อปปิ งถนนคนเดินทีใหญ่ทีสุดในเมืองนี
ชม โบสถ์เ ซ็ น ต์แ มรี ( MARIACKI CHURCH) ที มี ชื อเสี ย งของแท่ น บู ช าทํา ด้ว ยด้ว ยไม้
แกะสลักมาตังแต่สมัยศตวรรษที 14 จากนนันําท่านชม อาคารการค้าผ้าในอดีต (CLOTH HALL) และถือว่า
เป็ นจุดหลักทางการค้าในสมัยนัน กระทังจวบจนสมัยนีอาคารนีก็ยงั ใช้เป็ นสถานทีรับรองเชือพระวงศ์และเหล่า
อาคันตุกะของเมือง

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที เม.ย. ( ) คราคูฟ – ซาโกปาเน่ – คราคูฟ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
ออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) จัดเป็ นเมืองทีสูง
ที สุ ด ในประเทศโปแลนด์เพราะตั งอยู่ ใ นเทื อ กเขาทาทร่า ซึ งมี ค วามสู ง ระหว่ า ง 750 ถึ ง 1,000 เมตรจาก
ระดับนําทะเลอีกทังยังเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทังยังเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรม
ประเพณี ต่ า งๆ มากมายของชาวโปแลนด์อี ก ด้ว ย มี ป ระชากร 28,000 คนโดยประมาณแต่ ใ นแต่ ล ะปี มี
นักท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวและชมความงามของเมืองนีนับล้านๆ
นําท่านขึนรถราง ไปยัง ยอดเขากูบาวุฟก้า (Gubalowka) หรือ Mount Giewont บนความสูง
1,120 เมตร ซึ งบนนี เอง ท่ า นจะได้ช มทัศ นี ย ภาพของ เมื อ งซาโกปาเน่ (Zakopane) ที ถูก โอบล้อมไว้ด้ว ย
เทื อกเขาทาทร่าแบบพาโนราม่ า งดงามเหนื อคําบรรยาย จากนันให้ท่านเที ยวชม เมืองซาโกปาเน เมื องที ได้
กลายเป็ น เมื องพัก ผ่อนตากอากาศที ได้รบั ความนิย มมากที สุดในประเทศโปแลนด์ ปั จจุบัน ยังคงมีอิท ธิ พ ล
วัฒนธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่ดว้ ยบ้านไม้ทีสวยงาม อิสระเดินเทียวชมเมืองและเลือกซือสินค้าพืนเมือง ณ ถนน
คนเดิน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคราคู ฟ ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) ให้แวะช็อปปิ งตลาดนั ด
รีเน็ค โกลนี (MARKET SQUARE) ซึงเป็ นจตุรสั กลางเมืองอันเป็ นดังหัวใจของการเทียวชมเมือง โดยจัตรุ สั แห่ง
นีเพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากทีสุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้า
ต่างๆ ทังร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารทีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ทีสุดใน
ยุโรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ทีซึงสามารถหาซือทุกอย่างได้ดงั ใจปรารถนา
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที BEDBANK HOTEL KRAKOW หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที เม.ย. ( ) คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซก้า – วรอตสวัฟ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลิซก้า (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือทีเก่าแก่และมี
ชือเสียงทีสุดของโปแลนด์เป็ นเหมืองใต้ดินทีมหัศจรรย์ทีสุดแห่งหนึงของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวเมือปี 1994 นําท่านลงลิฟท์ส่ใู ต้ดินของเหมือง โดยชันทีลึกทีสุดจะลึกถึง 327 เมตร ซึงทีมีค่า
ดุจทองคํา เพราะใช้ในการถนอมอาหารมาตังแต่ศตวรรษที 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึงประกอบไปด้วย แกลอรี
และห้องซึงสร้างและแกะสลักจากเกลือทังหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึงท่านไม่เคยได้เห็นทีใดมา
ก่อน เหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เป็ นหนึงในมรดกโลก (UNESCO) ในปี ค.ศ.
1988 อีกด้วย

11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) ถือว่าเป็ นที
นัดพบสําคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี ยมล้นด้วยวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ในเมืองนี เป็ น
ดังสะพานเชือม ทีเชือมระหว่างคนในแต่ละรุ่นแต่ละวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เป็ นเมืองทีทันสมัยทีมีพืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ชีวิตทีเต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา
เย็น
นําท่านเดินเทียวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองทีเรียกได้ว่า COLORFUL CITY เป็ นเมืองทีมีอาคาร
หลากสีสนั โดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึงของโปแลนด์ และได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1
ใน 8 เมืองทีมีสีสนั มากทีสุดในโลก (8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD)
ผ่านชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ (UNIVERSITY OF WROCLAW) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ทีมี
ชือเสียงประจําเมืองรอตสวาฟซึงเคยผลิบุคคลากรชันนําของโลกผูซ้ ึงชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง
100 ปี ทีผ่านมา ในอดีตช่วงศตวรรษที 18 ทีนีเคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล,โกดัง,ทีคุมขังเชลยสงครามสมัยยุค
สงครามกับปรัส เซี ย และยังใช้เป็ น ฐานบัญ ชาการของกลุ่มนาซี อีกด้วย จากนันอิสระให้ท่านได้เดิน เล่ นและ
บันทึกภาพกับ อาคารหลากสีสนั ในจัตรุ สั เมืองเก่า ศาลาว่าการ (CITY HALL) และโบสถ์ประจําเมือง

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที Q HOTEL PLUS WROCLAW หรือเทียบเท่า

วันอังคารที เม.ย. ( ) วรอตสวัฟ – โทรุน – มาลบอร์ก – กดังส์
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมือ งโทรุ น (TORUN) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) เมืองยุคกลางที มี
ความสําคัญทางด้านการท่องเทียวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด์เป็ นหนึงในเมืองทีเก่าแก่ทีสุดในโปแลนด์อีก
ด้วย ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องให้เมืองโทรุนเป็ นเมืองมรดกโลก ในปี 1997
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่ านชม เมือ งเก่าโทรุ น ถูกบัน ทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ ในปี
2007 และ เนชันแนลจีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ย่านเมืองเก่า ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เป็ นหนึง
ใน 30 สถานทีทีสวยงามทีสุดในโลกอีกด้วย
เดิน เล่นชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) นําท่านถ่ายรู ปกับ ศาลากลางเก่า (OLD TOWN
HALL) ซึงเป็ นหนึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ทีได้รบั ยกย่องว่าสวยทีสุดในยุโรป โดยอาคารแห่งนีถูกสร้าง
ขึนราวๆปี 1274 และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครังในช่วง ระหว่างปี 1391-1399 ติดๆกันมี "โบสถ์
พระวิญ ญาณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึงตังอยู่ใกล้ๆ กับ อาคารศาลากลางเก่า เป็ น โบสถ์ที ถูกสร้างขึ น
ในช่วงปลายศตวรรษทีสิบแปด นําท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเซนต์จอห์น (ST. JOHNS CATHEDRAL ) หนึง
ในมหาวิหารทีมีความเก่าแก่ทสุี ดแห่งหนึงของโปแลนด์

. น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (MALBORG) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) เมืองทีเป็ น
ทีตังของปราสาทมาลบอร์ก หรือป้อมปราการยุคกลางทียิงใหญ่และมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของยุโรป
นําท่านเข้าชม ปราสาทมาลบอร์ก (MALBORG CASTLE) ป้อมปราการยุคกลางทียิงใหญ่
และมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงของยุโรปจนได้รบั การขึนทะเบียนเป็ นมรดกโกล สร้างในศตวรรษที 13 แต่เดิมเป็ น
วิห ารของนักรบศาสนาคริส ต์ นิก ายทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตัว วิห ารได้ถูก ต่อเติม ให้เป็ น ปราสาท
ในช่วง 20 ปี ต่อมา รวมพืนทีทังสิน 20 เฮคตาร์ (12,500 ไร่) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็ น 3 พืนที ปราสาทบน
ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง มีระบบป้องกันตนเองอย่างสมบูรณ์มีระบบนําอิสระแยกขาดออกจากกัน มีที
เก็บอาหารแยกจากกัน สามารถป้องกันตนเองได้นานหลายปี หากถูกปิ ดล้อม แต่เนืองจากนิกายดังกล่าวได้พ่าย
แพ้อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ทีกรุนวาลด์ ทําให้มีการเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาต่อมาและถูกบังคับ
ให้ออกจากมาลบอร์กในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิงแต่บัดนันมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและ
ได้รบั การบูรณะในศตวรรษที 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจากสงครามโลกครังที 2 และก็ได้รบั การบูรณะใหม่อีก
ครังดังทีเราได้เห็นกันอยู่ในปั จจุบนั และด้วยความ ยิงใหญ่และสําคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ทําให้ได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997

จนได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ทีพักที เมืองกดังส์ (GDANSK) ( กิโลเมตร/ .
ชัวโมง) เมืองบนชายฝังทะเลบอลติก มีชือเดิมว่าเมืองดันซิก (DANZIG) ตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็ น
มหานครใหญ่เป็ นดันดับ 4 ของประเทศและเป็ นท่าเรือทีสําคัญของโปแลนด์
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันพุธที เม.ย. ( )
กดังส์ – วอร์ซอว์
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําคณะเดินเล่นย่านเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี (OLD TOWN)โดยผ่าน
ทาง ประตูเมืองเก่า(GREEN GATE) ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ (DIUGI TARG) ถนนทีมีเสน่ห ์
ทีสุดของยุโรปตอนเหนือได้ทีนี ท่านจะพบกับ นําพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยู่กลางถนน
นําท่านชม ศาลาว่าการเมืองกดังส์ (MAIN TOWN HALL) หอคอยสูงทีสุดในเมืองกดังส์
(GDANSK) คื อ สูง ถึ ง 81.5 เมตร สร้า งตามแบบสถาปั ต ยกรรมสไตล์โกธิ ก และเรอเนสซองซ์ ภายในจะมี
พิ พิ ธภัณ ฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนันนําท่ านชม โบสถ์เซนต์แ มรี (CHURCH OF ST. MARY) ซึงเป็ น
โบสถ์ทีก่อสร้างด้วยอิฐทีใหญ่ทีสุดในโลก และ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณตังแต่ยุคปี 1500 ตังตระหง่านเด่นอยู่
ใน ย่ า นเมือ งเก่ าของกดังส์ (OLD TOWN) ซึงหากใครเดิ น ผ่ านไปในย่านดังกล่า วก็จ ะได้พ บกับ บ้านเมื องที
เรียบร้อยและสวยงามเหมือนยามทีเราเห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวดู้ นันแหละ

11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งวอซอร์ (WARSAW) ( กิโลเมตร/ . ชัวโมง) เมืองทีมีอายุ
เกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเหมืองใหม่สาํ หรับประวัติศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ (WARSAW)ได้
เกิด ขึนมาจากเดิมทีเป็ น ป่ ามาโซเวีย น (MAZOVIAN) เมือสงครามโลกครังที 2 เริมขึนในปี 1939 ชาวเมื องได้
ร่วมกัน ปกป้ องประเทศไว้อ ย่างกล้า หาญ จนในที ก็เกิด การจลาจล และการก่อความไม่ส งบขึ นในโปแลนด์
(POLAND) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้าย กองกําลังทหารนาซีได้เผาทําลาย
ล้างอาคารต่างๆ ในเมื องหลวงไปถึง 96 เปอร์เซ็น ต์ หลังสงครามจบสิ น ชาวโปลิช ได้ช่วยกันบูรณะซ่อ มแซม
ก่อสร้างเมืองขึนมาใหม่ ทําให้ กรุงวอซอร์ (WARSAW) กลับมาเป็ นเมืองเก่าทีสวยงามดังเดิม
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTER หรือเทียบเท่า
วันพฤหัสฯที เม.ย. ( ) วอร์ซอว์ – เวียนนา
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําคณะเทียวชม เมืองวอร์ซอ ทีมีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยู่รวมกันในเขตเรียกว่า
WARSAW GHETTO เข้า สู่ เขตเมื องเก่ า (STARE MIASTO) สร้างขึ นมาตังแต่คริสต์ศตวรรษที 13 เป็ น ทีตัง
บ้า นเรือน โบสถ์แ ละพระราชวังหลวง (ROYAL CASTLE) เข้าชมภายในที ตกแต่ง อย่า งวิจิตรพิ สดารด้วย
ศิลปวัตถุและเครืองประดับเก่าแก่อนั เป็ นสมบัติลาค่
ํ า

ภายในมีภาพเขียนทีสําคัญคือ ภาพกรุงวอร์ซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์
นาโด คานาเล็ต โต ที ชาวโปลิชใช้เป็ น ต้น แบบในการบู รณะซ่ อมแซมกรุ งวอร์ซอจนกลับมาเป็ น เมืองหลวงที
สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดําเนิน เป็ นทีตังของอาคารบ้านเรือน, โบสถ์, วิหาร, ร้านค้า วอร์ซอ มีพืนที
สีเขี ยวคิดเป็ นร้อยละ 21 ของตัวเมือง สถานทีสวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวัง
หลวงวาเชนกิ มีรูปปั นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแห่งนีได้เคยเป็ นทีประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที 5) ของไทยเมือครังเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ.1897

อิสระท่านชืนชมกับ ย่านเมืองเก่าวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) ทีมีความสําคัญทาง
ประวัติศ าสตร์และมีความเก่ าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ ลว้ นแล้วแต่ถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 13 ตรง ย่าน
ตลาดเก่า (OLD TOWN MARKET PLACE) จะมีจัตุรสั ทีมีรูปปั นนางเงือกถือโล่หก์ บั ดาบ (STATUE OF THE
MERMAID) ทําท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็ น วิหารเซนต์จอห์น (ST. JOHN'S CATHEDRAL) วิห าร
คาทอลิกทีตังอยู่ใน ย่านเมืองเก่าวอซอร์ (WARSAW OLD TOWN) และเป็ นหนึงในโบสถ์ทีเก่าแก่ทีสุดของกรุ ง
วอซอร์ (WARSAW) โดยวิหารถูกสร้างขึนในศตวรรษที 14
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน บริการรถโค้ชนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
. น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเทียวบิน OS – 624
16.20 น.
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองหลวงและเป็ นเมืองใหญ่ทีสุดของประเทศ
ออสเตรีย มีแม่นาดานู
ํ
บไหลผ่าน ขึนชือว่าเป็ นเมืองแสนสะอาด และมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดในโลกแห่งปี 2014
เวียนนายังถือว่าเป็ นในเมืองสุดแสนโรแมนติก เป็ นฮันนีมนู เดสติเนชันในฝันของคู่รกั นับล้านรอบโลก บริการรถ
โค้ชรอรับท่านทีสนามบิน

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที SENATOR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันศุกร์ที เม.ย. ( )
เวียนนา – กรุงเทพฯ
. น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชินบรุ นน์ (SCHOENBRUNN PALACE) อัญมณีแสนสวยแห่ง
กรุ งเวียนนา เป็ นอาคารในสไตล์โรโคโคทีใหญ่ทีสุดในประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็ นทีประทับในช่วงฤดูรอ้ นของ
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูรก์ โดยจักรพรรดิโยเซฟที 1 มีพระราชดําริให้สร้างพระราชวังทีโอ่อ่าหรู หรา โดยใช้
พระราชวัง แวร์ซ ายส์ใ นฝรังเศสเป็ น ต้น แบบ ปั จ จุ บัน ได้รบั การประกาศให้เป็ น มรดกโลก และเป็ น สถานที
ท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงมากในกรุงเวียนนา

นําท่ านแวะถ่ ายภาพ พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวังฤดูห นาวที
งดงาม ก่อสร้างขึนในปี 1275 ประกอบด้วยปี กอาคารกว่า 18 ส่วนและ ห้องมากกว่า 2,000 ห้องเอกลักษณ์ของ
พระราชวังแห่งนี คือ ยอดโดมสีเขียวทีงดงาม เคยเป็ นทีพักอาศัยของราชวงศ์ออสเตรียฮังการีมายาวนานกว่า
600 ปี ปั จจุบนั ถูกเปลียนเป็ นทีพักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเป็ นทีทํางานของหน่วยงานราชการ
นําท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตราเซ่ (KARNTNERSTRASSE) ถนน
การค้าใจกลางเมืองทีเชือมระหว่างถนนวงแหวนริงสตราเซ่กับจัตุรสั สเตฟาน เป็ นถนนช้อปปิ งสายสําคัญของ
เวียนนา ทีมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทาง อาทิ เสือผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม
สินค้าแบรนด์เนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทังเครืองแก้วคริสตัล ของสะสม หรือของทีระลึกต่างๆ

เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ให้ท่ า นมี เวลาใน MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET PARNDORF ซื อหาของแบ
รนด์เนม ราคาถูกทีนีอีกด้วย ร้านค้าแบรนด์ดังต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ทีนีอย่างคับคัง อาทิ AIGNER, GUCCI,
RALPH LAUREN, SWAROVSKI และอื นๆ อี ก มากมาย อิ ส ระช้อ ปปิ งสิ น ค้ า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ
เ ช่ น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืนๆอีกมากมาย

23.20 น.
วันเสาร์ที
14.20 น.

***ไม่มีบริการอาหารคํา เพือให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งอย่างจุใจ***
ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันทีจุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที LH– 5446
***พักค้างคืนบนเครืองบิน***
เม.ย.
( ) กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

ผู ้ใหญ่ พักห ้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุตากว่
ํ
า 12 ปี

พักห ้องเดียว

ราคาต่อ 01 ท่าน

พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน

เพิมท่านละ

ไม่มเี ตียงเสริม
10 – 18 เมษายน 63 (สงกรานต์)

79,900

74,000

8,000

เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 20 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชําระค่าบริการ
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000. – บาท
2.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจําตัวเครืองบิน / ค่าวีซา่ )
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
3.3 ยกเลิกน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว ้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําทีนัง
กับสายการบิน และค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทังหมด ไม่วา่ ยกเลิกด ้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้องและตรงตามกําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ
ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการทีเกิดขึนตามจริง
3.6 กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีระบุไว ้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
3.7 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อม คณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
2. ค่าทีพักห ้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมี
การเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ ้มครองโรค
ประจําตัว) ตามเงือนไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
ค่าทิปพน ักงานข ับรถ และ ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทย = ท่านละ 1,700 บาท **ชําระก่อนเดินทาง**
่ ประเทศโปแลนด์ ท่านละ 2,300 บาท***ชําระตรงกับสถานฑูต***
ค่าธรรมเนียมวีซา
ค่าทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต ้น
5. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง(ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
6. ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
1.
2.
3.
4.

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต ้องแจ ้งล่วงหน ้า ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ ับอัตราแลกเปลียนของเงินสกุลยูโร

