
 

 

รหัสทัวร JBL1902948 

ทัวรโปแลนด ออสเตรีย Best Of Poland 9 วัน 6 คืน (LH) 
แฟรงคเฟรต   คราคูฟ (โปแลนด) มรดกโลก   พระราชวังหลวง 
ป�อมปราการ BARBACAN   จัตุรัสใจกลางเมือง   โบสถเซ็นตแมร่ี 
อาคารการคาผาในอดีต   ขึ้นรถรางสู ยอดเขากูบาวุฟกา   คราคูฟ 
ชอปปم�งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง : 10-18 เม.ย. 63 (วนัสงกรานต)  
 
วันศุกรที่ 10 เม.ย. 63 (1)  กรุงเทพฯ – แฟรงคเฟรต (เยอรมัน)  
21.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 

4 ประตู 4 แถว G สายการบินลุฟทฮันซาเยอรมัน แอรไลน (LH) เจาหนาที่ฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระกอนออก
เดินทาง  

23.45 น.  เหินฟ�าสู สนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟทฮันซา
เยอรมัน แอรไลน เที่ยวบินที่ LH 773  

*** พักคางคืนบนเครื่องบิน *** 
 
วันเสารที่ 11 เม.ย. 63 (2)    
แฟรงคเฟรต – คราคูฟ (โปแลนด) มรดกโลก – พระราชวังหลวง –  
ป�อมปราการ BARBACAN – จัตุรัสใจกลางเมือง –โบสถเซ็นตแมรี ่–  
อาคารการคาผาในอดีต   
06.00 น. ถึง สนามบินกรุงแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว ... แวะเปลี่ยนเครื่องทีส่นามบิน 
08.35 น.  เหินฟ�าสู สนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด โดยสายการบินลุฟทฮันซา

เยอรมัน แอรไลน เที่ยวบิน LH 1364 
10.05 น. ถึง สนามบินสนามบินเมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด … บริการรถโคชรอรับทาน

ที่สนามบิน 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเที่ยวชม เมืองคราคูฟ (KRAKOW) ในอดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาของ

โปแลนดเมื่อ 1,000 ปกอนและเปนเมืองหลวงของโปแลนดนานถึง 600 ป เมือง
น้ียังคงความสมบูรณเพราะไมไดถูกนาซีทําลายดวยการทิ้งระเบิดเชนเดียวกับกรุง
ปรากในระหวางสงครามโลกครัง้ที่สอง ทําใหเราไดเห็นงานสถาปตยกรรมที่งดงาม
จากชางฝมือในยุคเกา ยูเนสโกไดรับเมืองคราคูฟเขาโครงการมรดกโลกดวย 

 



 

 

  
 
นําทานขึ้นชม วาเวลฮิลล  อันเปนที่ตั้ งของ พระราชวังหลวง (WAWEL 
CASTLE) และเปนที่ประทับของกษัตริยโปแลนดมานานหลายศตวรรษ เปน
ผลงานแบบเรอเนสซองสที่งดงามแหงหน่ึงของยุโรป ชมภายในพระราชวังหลวง 
“ROYAL CASTLE” สรางขึ้นใหมในแบบเรอเนซองค โดยกษัตริยซิกมุนที่ 1 
หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูกไฟไหมในป ค.ศ. 1499 และถูกไฟไหมอีก
ครั้งในศตวรรษที่ 16 ดานทิศเหนือ จึงมีการสรางใหมในแบบบาโรค ชมภายใน
พระราชวังซึ่งมีงานใหชม หลายอยาง เชน ผาปกเปนรูปภาพขนาดใหญ ภาพสีน้ํา
จากศิลปนเอกของยุโรป รวมถึง BOTTICELLI ที่เราชื่นชอบผลงาน รวมทั้งงาน
ประเภทอาวุธโบราณ และทรัพยสมบัติของราชวงศ 
 

   
 

นําทานชม ป�อมปราการ BARBACAN อายุกวา 600 ป ปกปกรักษาเมือง
หลงเหลืออยู แนวกําแพงเมืองเดิมเปนที่ช่ืนชอบของศิลปนที่จะมาแสดงผลงานและ
ชม ประตูเขาเมือง FLORAIN GATE ที่สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 13 ถนนคนเดิน
สมัยโรมัน 
นําทานสู จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในยุโรปสมัยกลาง อาคารที่มี
ชื่อเสียงรอบๆจัตุรัสสรางในศตวรรษที่14 ประชาชนใหจัตุรัสดังกลาวเฉลิมฉลอง
พิธีราชาภิเษกกษัตริยโปล อีกทั้งใชในพิธีทางศาสนาตั้งแตในอดีต เดินชมอาคารที่
งดงามตางๆซึ่งองคการยูนสโกยกยองใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพ



 

 

บานเรือนไดรับการอนุรักษไวเปนอยางด ีเปนยานชอปปم�งถนนคนเดินที่ใหญที่สุดใน
เมืองน้ี  
ชม โบสถเซ็นตแมรี่ (MARIACKI CHURCH) ที่มีชื่อเสียงของแทนบูชาทําดวย
ดวยไมแกะสลักมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14 ... จากน้ันนําทานชม อาคารการคา
ผาในอดีต (CLOTH  HALL) และถือวาเปนจุดหลักทางการคาในสมัยน้ัน กระทั่ง
จวบจนสมัยน้ีอาคารน้ีก็ยังใชเปนสถานที่รับรองเชื้อพระวงศและเหลาอาคันตุกะ
ของเมือง  
 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW () หรือเทียบเทา 
วันอาทิตยที่ 12 เม.ย. 63 (3)  
คราคูฟ – ซาโกปาเน – ขึ้นรถรางสู ยอดเขากูบาวุฟกา – คราคูฟ –  
ชอปปم�งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี ่ 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา ออกเดินทางสู เมืองซาโกปาเน (Zakopane) (106 กิโลเมตร / 1.45 ชั่วโมง) 

จัดเปนเมืองที่สูงที่สุดในประเทศโปแลนดเพราะตั้งอยูในเทือกเขาทาทรา ซึ่งมี
ความสูงระหวาง 750 ถึง 1,000 เมตรจากระดับน้ําทะเลอีกทั้งยังเปนศูนยกลาง
ของการแขงขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยังเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม
ประเพณีตางๆ มากมายของชาวโปแลนดอีกดวย มีประชากร 28,000 คน
โดยประมาณแตในแตละป มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวและชมความงาม
ของเมืองน้ีนับลานๆ 
นําทานขึ้นรถรางไปยัง ยอดเขากูบาวุฟกา (Gubalowka) หรือ Mount 
Giewont บนความสูง 1,120 เมตร ซึ่งบนน้ีเอง ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง



 

 

ซาโกปาเน (Zakopane) ที่ถูกโอบลอมไวดวยเทือกเขาทาทราแบบพาโนรามา
งดงามเหนือคําบรรยาย จากน้ันใหทานเที่ยวชม เมืองซาโกปาเน เมืองที่ได
กลายเปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศโปแลนด 
ปจจุบันยังคงมีอิทธิพลวัฒนธรรมเกาแกหลงเหลืออยูดวยบานไมที่สวยงาม อิสระ
เดินเที่ยวชมเมืองและเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง ณ ถนนคนเดิน 
 

   
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองคราคูฟ (106 กิโลเมตร / 1.45 ชั่วโมง) ใหแวะช็อป

ปم�งตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (MARKET SQUARE) ซึ่งเปนจตุรัสกลางเมืองอันเปน
ดั่งหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแหงน้ีเพียบพรอมไปดวยบรรยากาศของ
บานเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปดวยรานคาตางๆ ทั้ง
รานกาแฟ, ผับ , รานอาหารตางๆ และอาคารที่สําคัญทางประวัติศาสตร 
หางสรรพสินคาเกาแกที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (SUKIENNICE) ที่ซึ่งสามารถหา
ซื้อทุกอยางไดดังใจปรารถนา  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ BEDBANK HOTEL KRAKOW () หรือเทียบเทา 
 
วันจันทรที่ 13 เม.ย. 63 (4)  
คราคูฟ – เหมืองเกลือวิลิซกา (มรดกโลก) – วรอตสวัฟ –ผานชม มหาวิทยาลัยวรอตสวาฟ   
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู เหมืองเกลือวิลิซกา (WIELICZKA SALT MINE) เหมืองเกลือ

ที่เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนดเปนเหมืองใตดินที่มหัศจรรยที่สุดแหงหน่ึง
ของโลก และรัฐบาลโปแลนด ไดประกาศใหเปนแหลงทองเที่ยวเมื่อป 1994 นํา
ทานลงลิฟทสูใตดินของเหมือง โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะลึกถึง         327 เมตร ซึ่งที่มี



 

 

คาดุจทองคํา เพราะใชในการถนอมอาหารมาต้ังแตศตวรรษที ่13 ชมเหมืองเกาแก
ใตดินซึ่งประกอบไปดวย แกลอรี่และหองซึ่งสรางและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด 
ชมความงามของทะเลเกลือใตพิภพ ซึ่งทานไมเคยไดเห็นที่ใดมากอน เหมืองเกลือ
ในเมืองวีลิซกา องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนหนึ่งในมรดกโลก 
(UNESCO) ในป ค.ศ.1988 อีกดวย 

 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองวรอตสวัฟ (WROCLAW) (284 กิโลเมตร / 4.15 

ชั่วโมง) ถือวาเปนทีนั่ดพบสําคัญในทวีปยโุรป มีความหลากหลายและการเปم�ยมลน
ดวยวัฒนธรรมของประวัติศาสตรในเมืองน้ี เปนดังสะพานเช่ือม ที่เช่ือมระหวางคน
ในแตละรุนแตละวัฒนธรรมเขาดวยกัน เปนเมืองที่ทันสมัยที่มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร ชีวิตทีเ่ต็มดวยวัฒนธรรมและการศึกษา  

เย็น นําทานเดินเที่ยวชม เมืองวรอตสวัฟ เมืองที่เรียกไดวา COLORFUL CITY เปน
เมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเดนสวยงาม เปนเมืองเรียกไดวามีชีวิตชีวาแหงหน่ึง
ของโปแลนด และไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก 
(8 COLORFUL CITIES IN THE WORLD)  
ผ าน ชม  ม ห าวิ ท ย าลั ย ว รอ ต ส วาฟ  (UNIVERSITY OF WROCLAW) 
มหาวิทยาลัยเกาแกที่มีชื่อเสียงประจําเมืองรอตสวาฟซึ่งเคยผลิบุคคลากรชั้นนํา
ของโลกผูซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนดวยกันในชวง 100 ปที่ผานมา ในอดีต
ชวงศตวรรษที่ 18 ที่น้ีเคยถูกใชเปนสถานพยาบาล,โกดัง,ที่คุมขังเชลยสงคราม
สมัยยุคสงครามกับปรัสเซีย และยังใชเปนฐานบัญชาการของกลุมนาซีอีกดวย 
จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลนและบันทึกภาพกับ อาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมือง
เกา ศาลาวาการ (CITY HALL) และโบสถประจําเมือง 
 



 

 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ Q HOTEL PLUS WROCLAW () หรือเทียบเทา 
 
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 63 (5)  
วรอตสวัฟ – โทรุน (มรดกโลก) – ยานเมืองเกา – มหาวิหารเซนตจอหน – มาลบอรก 
 – ปราสาทมาลบอรก (มรดกโลก) - กดังส     
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู เมืองโทรุน (TORUN) (305 กิโลเมตร / 4.30 ชั่วโมง) เมือง

ยุคกลางที่มีความสําคัญทางดานการทองเที่ยวในภาคเหนือของประเทศโปแลนด
เปนหน่ึงในเมืองที่ เกาแกที่สุดในโปแลนดอีกดวย ตอมาองคการยูเนสโก 
(UNESCO) ไดยกยองใหเมืองโทรนุเปนเมืองมรดกโลก ในป 1997 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชม เมืองเกาโทรุน ถูกบันทึกลงในรายการของเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ

โปแลนด ในป 2007 และเนชั่นแนลจีโอกราฟฟก ไดจัดอันดับใหยานเมืองเกา 
ตลาด ศาลากลางโกธิคของเมืองโทรุน เปนหน่ึงใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดใน
โลกอีกดวย  
เดินเลนชม ยานเมืองเกา (OLD TOWN) นําทานถายรูปกับ ศาลากลางเกา 
(OLD TOWN HALL) ซึ่งเปนหน่ึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ไดรับยกยอง
วาสวยที่สุดในยุโรป โดยอาคารแหงน้ีถูกสรางขึ้นราวๆป 1274 และไดมีการขยับ
ขยาย และสรางใหมอีกครั้งในชวง ระหวางป 1391-1399 ติดๆกันมี "โบสถพระ
วิญญาณ" (HOLY SPIRIT CHURCH) ซึ่งตั้งอยูใกลๆกับอาคารศาลากลางเกา 
เปนโบสถที่ถูกสรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่สิบแปด นําทานถายรูปกับ มหา
วิหารเซนตจอหน (ST. JOHNS CATHEDRAL) หน่ึงในมหาวิหารที่มีความ
เกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโปแลนด 



 

 

 

   
 
14.30 น. นําทานเดินทางสู เมืองมาลบอรก (MALBORG) (155 กิโลเมตร / 2.15 ชั่วโมง) 

เมืองที่เปนที่ตั้งของปราสาทมาลบอรก หรือ ป�อมปราการยุคกลางที่ยิ่งใหญและมี
ชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป  
นําทานเขาชม ปราสาทมาลบอรก (MALBORG CASTLE) ป�อมปราการยุค
กลางที่ยิ่งใหญและมีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลก สรางในศตวรรษที่ 13 แตเดิมเปนวิหารของนักรบศาสนาคริสต นิกาย
ทอยโทนิค (TEUTONIC ORDER) ตัววิหารไดถูกตอเติมใหเปนปราสาทในชวง 
20 ปตอมา รวมพื้นที่ทั้ งสิ้น 20 เฮคตาร (12,500 ไร) ตัวปราสาทถูกแบง
ออกเปน 3 พื้นที่ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทลาง มีระบบป�องกัน
ตนเองอยางสมบูรณมีระบบน้ําอิสระแยกขาดออกจากกัน มีที่เก็บอาหารแยกจาก
กัน สามารถป�องกันตนเองไดนานหลายปหากถูกปดลอม แตเน่ืองจากนิกาย
ดังกลาวไดพายแพอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในป ค.ศ. 1410 ที่กรุนวาลด ทําใหมี
การเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาตอมาและถูกบังคับใหออกจากมาลบอรกในป ค.ศ.
1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิ้งแตบัดน้ันมา และก็เสียหายไปตามกาลเวลาและไดรับ
การบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แตก็เสียหายอีกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
และก็ไดรับการบูรณะใหมอีกครั้งดังที่เราไดเห็นกันอยูในปจจุบัน และดวยความ 
ยิ่งใหญและสําคัญทางดานศิลปะในยุคกลาง ทําใหไดรับการคัดเลือกใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997  
 

   



 

 

จนไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสูที่พักที่ เมืองกดังส (GDANSK) (67 
กิโลเมตร / 1.30 ชั่วโมง) เมืองบนชายฝم�งทะเลบอลติก มีชื่อเดิมวาเมืองดันซิก 
(DANZIG) ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ เปนมหานครใหญเปนดันดับ 4 ของ
ประเทศและเปนทาเรือที่สําคัญของโปแลนด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พั ก ค า ง คื น  ณ  BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL 

() หรือเทียบเทา 
 
วันพุธที่ 15 เม.ย. 63 (6)   
กดังส – ยานเมืองเกา - ศาลาวาการเมืองกดังส - โบสถเซนตแมรี่ - วอรซอว   
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําคณะเดินเลนยานเมืองเกา (OLD TOWN) มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 

1,000 ป โดยผานทาง ประตูเมืองเกา (GREEN GATE) ทานจะไดพบกับ ถนน
หลักของกดังส (DIUGI TARG) ถนนที่มีเสนหที่สุดของยุโรปตอนเหนือไดที่ น่ี 
ทานจะพบกับ นํ้าพุรูปเทพโพไซดอน (NEPTUNE FOUNTAIN) อยูกลางถนน  
นําทานชม ศาลาวาการเมืองกดังส (MAIN  TOWN HALL) หอคอยสูงที่สุดใน
เมืองกดังส (GDANSK) คือสูงถึง 81.5 เมตร สรางตามแบบสถาปตยกรรมสไตล
โกธิกและเรอเนสซองซ ภายในจะมีพิพิธภัณฑแสดงประวัติของเมือง ... จากน้ันนํา
ทานชม โบสถเซนตแมรี่ (CHURCH OF ST. MARY) ซึ่งเปนโบสถที่กอสราง
ดวยอิฐที่ใหญที่สุดในโลก และ เปนสถาปตยกรรมโบราณตั้งแตยุคป 1500 ตั้ง
ตระหงานเดนอยูใน ยานเมืองเกาของกดังส (OLD TOWN) ซึ่งหากใครเดินผานไป
ในยานดังกลาวก็จะไดพบกับบานเมืองที่เรียบรอยและสวยงามเหมือนยามที่เรา
เห็นในหนังแนวพีเรียดของฮอลลีวูดน่ันแหละ 

 

   
 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางเขาสู กรุงวอซอร (WARSAW) (417 กิโลเมตร / 6 ชั่วโมง) 

เมืองที่มีอายุเกือบ 700 ป แตก็ยังถูกจัดวาเปนเหมืองใหมสําหรับประวัติศาสตร
ของชาติโปแลนด กรุงวอซอร (WARSAW) ไดเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เปนป�ามาโซ
เวียน (MAZOVIAN) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในป 1939 ชาวเมืองได
รวมกันปกป�องประเทศไวอยางกลาหาญ จนในทีก่็เกิดการจลาจล และการกอความ
ไมสงบขึ้นในโปแลนด  (POLAND) การพยายามตอตานความไมสงบ ถูก
ปราบปรามอยางโหดราย กองกําลังทหารนาซีไดเผาทําลายลางอาคารตางๆ ใน
เมืองหลวงไปถึง 96 เปอรเซ็นต หลังสงครามจบสิ้น ชาวโปลิชไดชวยกันบูรณะ
ซอมแซมกอสรางเมืองขึ้นมาใหม ทําใหกรุงวอซอร (WARSAW)  กลับมาเปน
เมืองเกาท่ีสวยงามดงัเดิม  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พั ก ค า ง คื น  ณ  DOUBLE TREE BY HILTON HOTEL & 

CONFERENCE CENTER () หรือเทียบเทา 
 
วันพฤหัสฯที่ 16 เม.ย. 63 (7) 
วอรซอว – ยานเมืองเกาวอซอร – บินภายในสู เวียนนา (ออสเตรีย)  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําคณะเท่ียวชมเมืองวอรซอ ที่มีประชากรชาวยิว ถึง 1 ใน 3 อาศัยอยูรวมกันใน

เขตเรียกวา WARSAW GHETTO เขาสู  เขตเมืองเกา (STARE MIASTO) 
สรางขึ้นมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 เปนที่ตั้งบานเรือน โบสถ และพระราชวัง
หลวง (ROYAL CASTLE) เขาชมภายในที่ตกแตงอยางวิจิตรพิสดารดวย
ศิลปวัตถุและเครื่องประดับเกาแกอันเปนสมบัติลํ้าคา ภายในมีภาพเขียนที่สําคัญ
คือ ภาพกรุงวอรซอ 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอรนาโด คานา
เล็ตโต ที่ชาวโปลิชใชเปนตนแบบในการบูรณะซอมแซมกรุงวอรซอจนกลับมาเปน
เมืองหลวงที่สวยงาม ROYAL WAY หรือถนนราชดําเนิน เปนที่ตั้งของอาคาร
บานเรือน, โบสถ, วิหาร, รานคา วอรซอ มีพื้นที่สีเขียวคิดเปนรอยละ 21 ของตัว
เมือง สถานที่สวยงามและดึงดูดใจมากคือ บริเวณสวนในอุทยานพระราชวังหลวง



 

 

วาเชนกิ มีรูปปم�นของคีตกวีคนดัง “โชแปง” พระราชวังแหงน้ีไดเคยเปนที่ประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ของไทยเมื่อครัง้เสด็จ
ประพาสวอรซอในป ค.ศ.1897 

 

  
 

อิสระทานชื่นชมกับ  ยานเมืองเกาวอซอร (WARSAW OLD TOWN) ที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีความเกาแก โดยอาคารสวนใหญลวนแลวแต
ถูกสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 13 ตรง ยานตลาดเกา (OLD TOWN MARKET 
PLACE) จะมีจัตุรัสที่มีรูปปم�นนางเงือกถือโลหกับดาบ (STATUE OF THE 
MERMAID) ทําทาทางขึงขังอยู ไมไกลกันนักจะเปน วิหารเซนตจอหน (ST. 
JOHN'S CATHEDRAL) วิหารคาทอลิกที่ ตั้ งอยู ในย าน เมื องเก าวอซอร  
(WARSAW OLD TOWN) และเปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกที่สุดของกรุงวอซอร 
(WARSAW) โดยวิหารถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 14  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารกลางวัน บรกิารรถโคชนําทานเดินทางสูสนามบิน 
15.00 น.  เหินฟ�าสู สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสตรียน 

แอรไลน เที่ยวบิน    OS 624  
16.20 น. ถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เปนเมืองหลวงและเปนเมืองใหญที่สุด

ของประเทศออสเตรีย มีแมน้ําดานูบไหลผาน ขึ้นชื่อวาเปนเมืองแสนสะอาด และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกแหงป 2014 เวียนนายังถือวาเปนในเมืองสุดแสนโร
แมนติก เปนฮันนีมูนเดสติเนช่ันในฝนของคูรักนับลานรอบโลก บริการรถโคชรอรับ
ทานที่สนามบิน 

 



 

 

   
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  พักคางคืน ณ SENATOR HOTEL () หรือเทียบเทา 
 
วันศุกรที่ 17 เม.ย. 63 (8)   
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน (มรดกโลก) – พระราชวังฮอฟบวรก –  
ถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ – ชอปปم�ง OUTLET PARNDORF - กรุงเทพฯ  
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสู พระราชวังเชินบรุนน (SCHOENBRUNN PALACE) อัญมณี

แสนสวยแหงกรุงเวียนนา เปนอาคารในสไตลโรโคโคที่ใหญที่สุดในประเทศ
ออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับในชวงฤดูรอนของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก 
โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดําริใหสรางพระราชวังที่โออาหรูหรา โดยใช
พระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศสเปนตนแบบ ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปน
มรดกโลก และเปนสถานทีท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา 

 

    
 
 นําทานแวะถายภาพ พระราชวังฮอฟบวรก (HOFBURG PALACE) พระราชวัง

ฤดูหนาวที่งดงาม กอสรางขึ้นในป 1275 ประกอบดวยปกอาคารกวา 18 สวนและ 
หองมากกวา 2,000 หองเอกลักษณของพระราชวังแหงน้ี คือ ยอดโดมสีเขียวที่
งดงาม เคยเปนที่พักอาศัยของราชวงศออสเตรียฮังการีมายาวนานกวา 600 ป 



 

 

ปจจุบันถูกเปลีย่นเปนที่พักของประธานาธิบดีของออสเตรีย รวมไปถึงเปนที่ทํางาน
ของหนวยงานราชการ 
นํ า ท า น สู ย า น ใ จ ก ล า ง เมื อ ง  ถ น น ค น เดิ น ค า ร ท เน อ ร ส ต ร า
เซ (KARNTNERSTRASSE) ถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวง
แหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน เปนถนนชอปปم�งสายสําคัญของเวียนนา ที่มี
หางสรรพสินคา รานคาตางๆ มากมายเรียงรายตลอดสองขางทาง อาท ิเสื้อผาแบ
รนดเนมยอดนิยม สินคาแบรนดเนมนาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON ทั้ง
เครื่องแกวคริสตัล ของสะสม หรือของที่ระลึกตางๆ 
 

  
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ใ ห ท า น มี เ ว ล า ใ น  MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET 

PARNDORF  ซื้อหาของแบรนดเนม ราคาถูกที่น่ีอีกดวย รานคาแบรนดดังตางๆ 
มารวมตัวกันอยูที่ น่ีอยางคับคั่ง อาทิ AIGNER, GUCCI, RALPH LAUREN, 
SWAROVSKI และอ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อ าทิ  เช น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

   
 
 อิสระอาหารคํ่า เพ่ือใหทานชอปปم�งไดอยางตอเน่ือง 
 ไดเวลาพอสมควร พรอมกันที่จุดนัดหมาย บรกิารรถโคชนําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

23.20 น.  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟตฮันซา เที่ยวบินที่ LH 5446   
*** พักคางคืนบนเครื่องบนิ *** 

 
วันเสารที่ 18 เม.ย. 63 (9) กรุงเทพฯ     
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต ุ  1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนของ        ผูเดินทางเปนหลัก 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไม
ครบ อาทิเชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุก
อยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาดกอน
เดินทางเรียบรอยแลว 
 

กําหนดการเดินทาง 
กําหนดการเดินทาง ผูใหญ พักหองละ 2 

ทาน 
ราคาตอทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

ไมมีเตียงเสริม 

พักหองเด่ียว เพ่ิม  
ทานละ 

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

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การชําระคาบริการ 
2.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท  
2.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
3.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน  ขอเก็บคาใชจายตามจริง (คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน / คาวีซา) 



 

 

3.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
3.3 ยกเลิกนอยกวา 15 วัน      ขอเก็บคาใชจายทั้งหมด 100% ของราคาคาทัวร 
3.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการ

บินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบิน และคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ      คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 

3.5 กรณีวีซาไมผาน (ทานไดใหความรวมมือในการเตรียมเอกสารอยางถูกตองและตรงตาม
กําหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนคาทัวรให โดยหักคาบริการ 5,000 บาท ตอ ทาน 

3.6 กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินแลว ถาวีซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% 
(ประมาณ 12,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตละกรุป) 

3.7 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ 
เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.8 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอม คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบนิทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
2. คาท่ีพักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ คาประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 

บาท (ไมคุมครองโรคประจําตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ คนขับรถ ทานละ 1,700 บาท ตลอดการเดินทาง 

**ชําระกอนเดนิทาง** 
2. คาธรรมเนียมวีซาประเทศโปแลนด  ทานละ 2,300 บาท ***ชําระตรงกับสถานฑูต*** 
3. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
4. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจาก

รายการ คาซักรีด       คาโทรศัพท เปนตน 
5. คาภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
7. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
  
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน

วันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน,    การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง  สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน  

 


