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กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม / , 21 มิถุนายน / , 26 กรกฎาคม
9, 23 สิ งหาคม / , 27 กันยายน 2562
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วันแรกของการเดินทาง (1)
21.30น.
23.45 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ G สายการบิน ออสเตรียน แอร์ ไลน์ พบเจ้าหน้าที
ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) โดยเทียวบินที OS 026 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัวโมง 50 นาที)

วันทีสองของการเดินทาง (2)
05.35 น.
07.15 น.
08.30 น.

13.00 น.

กรุงเทพฯ

เวียนนา (ออสเตรีย) – วอซอร์ (โปแลนด์ ) – โตรุน – มาลบอร์ ก

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา Vienna International Airport ณ กรุ ง เวียนนา (Vienna) ประเทศ
ออสเตรีย (Austria) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง) รอเปลียนเทียวบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ (Poland) เทียวบินที OS (ใช้เวลาในการเดินทาง
ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง เมืองวอซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) (เวลาท้องถินช้ากว่าปประเทศไทย
5 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลการแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับเพือนําท่านเดินทางสู่ เมืองโต
รุ น (Torun) (ระยะทางประมาณ 213 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั วโมง 30 นาที) เป็ นเมืองการ
ท่องเทียวทีดีทีสุ ดแห่งหนึงในโปแลนด์ หลังจากทีองค์การ ยูเนสโก้ ประกาศจัดอันดับให้อยูใ่ นรายชือเมืองมรดก
โลก ภายในตัวเมือง มี อนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ อนั สวยงามอยูด่ าษดืนโด่งดัง ไม่นอ้ ยไปกว่า เมืองคราคูฟ ,
โปซนาน, หรื อ โวสลาฟ เมืองโตรุ น (Torun) จึงปรากฎอยูใ่ นแผนทีของเมืองท่องเทียวติดอันดับในทวีปยุโรป
สิ งทีน่าตืนตาตืนใจทีสุ ดเมือท่านมาเยือน เมืองโตรุ น (Torun) คือทิวทัศน์สวยงาม อันเป็ นผลมาจากการอนุรักษ์
ดูแลรักษาเป็ นอย่างดีของสถาปั ตยกรรม และอาคารเก่าแก่สวยงาม ซึ งความสําเร็ จนีส่ วนหนึงมาจากการ
ควบคุมดูแลภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Copernicus

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองโตรุ น (Torun) สร้างโดยอัศวินเยอรมัน คริ สเตียนนิกายทอยโทนิค (Teutonic Order) เฮอมานน์
ฟอนบาล์คโดยสร้างเป็ นป้ อมในกลางศตวรรษที 13 (ปี ค.ศ.1231) เพือเป็ นศูนย์กลางการพิชิตดินแดนยุโรปเหนือ/
ตะวันออก และเปลียนให้คนในพืนทีรับศาสนาคริ สต์เป็ นศาสนาของท้องถิน ด้วยทีมันอันแข็งแรงเป็ นแรงดึงดูด
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ให้คนโปลและเยอรมันแห่กนั มาอยูใ่ น ป้ อมแห่งนี และต่อมาในปี ค.ศ. 1280 ก็ได้พฒั นากลายไปเป็ นพันธมิตร
การค้าของกลุ่ม ฮัมเซี ยติค (กลุ่มพ่อค้าเดินเรื อเยอรมันและสแกนิเนเวีย) ในอีกศตวรรษต่อมาก็ปรากฏว่าเมืองนี
รํารวยจากการค้า สังเกตได้จากบ้านเรื อนถูกสร้างขึนมามากในศตวรรษที 1-15 รวมทัง บ้านของนักดาราศาสตร์
ทีมีชือเสี ยง นิโคลาส โคเปอร์ นิคุส เป็ นตึกสู ง 5 ชัน ประดับหน้าบ้านด้วยลวดลายงดงาม ชม ย่ านเมืองเก่ าโตรุน
(Torun’s Old Town) ทีถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ งมหัศจรรย์ของโปแลนด์ (Poland) ในปี
และ
เนชันแนล จีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ ย่ านเมืองเก่ าโตรุ น (Torun’s Old Town) ตลาดเก่ าโตรุ น (Torun’s Old
Market) และ ศาลาว่ าการ (Town Hall) เป็ นหนึงใน สถานทีทีสวยงามทีสุ ดในโลกอีกด้วย โดยจุดแรก เริ มกัน
ที ศาลาว่าการ (Town Hall) ซึ งเป็ นหนึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิ ค ทีได้รับยกย่องว่าสวยทีสุ ดในยุโรป โดย
อาคารแห่งนีถูกสร้างขึนราวๆปี
และได้มีการขยับขยาย และสร้างใหม่อีกครังในช่วง ระหว่างปี
ภายในมีการจัดแสดงแกลลอรี ทีเกียวกับศิลปะโกธิ ค และนิทรรศการต่างๆ เกียวกับเมืองโตรุ น (Torun) จากนันมุ่ง
หน้าไปยัง โบสถ์พระวิญญาณ (Holy Spirit Church) ซึ งตังอยูใ่ กล้ๆ กับศาลาว่าการ (Town Hall) เป็ นโบสถ์ทีถูก
สร้างขึนในช่วงปลายศตวรรษทีสิ บแปด ในสไตล์บาร็ อค ปั จจุบนั เป็ นอีกหนึงจุดท่องเทียวทีนักท่องเทียวนิยมแวะ
เวียนมาเยียมชมเสมอๆ ต่อด้วย นําท่านไปชมความงดงามของ โบสถ์ เซนต์ แมรี (St. Mary's Church) สร้างขึนใน
ศตวรรษที เป็ นหนึงในอาคารสิ งก่อสร้างทีมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและสถาปั ตยกรรมมากแห่งหนึงของ
โปแลนด์ (Poland) และยังถือว่าเป็ นหนึงในโบสถ์ทีมีหอ้ งโถงสู งทีสุ ดในยุโรปกลางอีกด้วย จากนันอิสระท่านลัด
เลาะไปตาม ย่านเมืองเก่าโตรุ น (Torun’s Old Town) เพือไปชมเหล่าอาคารบ้านเรื อนในสมัยยุคกลาง ทียังคง
ได้รับการอนุ รักษ์เอาไว้จนถึงปั จจุบนั ซึ งในอดีตถูกใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัยของเหล่าขุนนาง โดยอาคารแต่ละหลังนันมี
ประวัติความเป็ นมาทีค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ งอาคารแต่ละหลังนันได้รับการตกแต่งอย่างดงามไม่วา่ จะเป็ นแบบ
โกธิ คและบาร็ อค ซึ งบ้านแต่ละหลังล้วนแล้วแต่ได้รับการประดับประดาด้วยลายปูนปั นและหิ นแกะสลักที
สวยงาม

19.00 น.

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ ก (Malborg) (ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั วโมง)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
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พักค้ างคืน ณ Hotel Centrum Malbork หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

ปราสาทมาลบอร์ ก - กดังส์ – โซพอต – กดังส์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านชม ปราสาทมาลบอร์ ก (Malborg Castle) นําชมป้ อมยุคกลางทียิงใหญ่และมีชือเสี ยงทีสุ ดแห่งหนึง
ของยุโรป สร้างในศตวรรษที 13 แต่เดิมเป็ นวิหารของนักรบศาสนาคริ สต์ นิกายทอยโทนิค (Teutonic Order)
โดยมีอาคารเพียง 2 ปี ก คือปี กทิศเหนือกับทิศตะวันตก หลังปี ค.ศ.1309 นิกายดังกล่าวเริ มเสื อมลง หลายป้ อม
ทางด้านตะวันออกถูกโจมตีและแตก ทําให้ผนู ้ าํ นิกายดังกล่าวได้ตดั สิ นใจครังสําคัญ ทีจะย้ายทีพักชัวคราวจากเว
นิช ไปยังบริ เวณแคว้นรัสเซี ยซึ งลัทธิ ดงั กล่าวยังมีอิทธิ พลสู งอยู่ ดังนันมาลบอร์ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็ นเมือง
หลวงลัทธิ ดงั กล่าว เนืองจากทีตังอยูใ่ จกลางเขตอิทธิ พลซึ งถือว่าเป็ นจุดทีมีความปลอดภัยสู ง ตัววิหารได้ถูกต่อ
เติมให้เป็ นปราสาทในช่วงยีสิ บปี ต่อมา รวมพืนทีทังสิ น 20 เฮตาร์ (12,500 ไร่ ) ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็ น 3
พืนที ปราสาทบน ปราสาทกลาง และปราสาทล่าง ซึ งทังสามปราสาทแยกกันโดยอิสระ มีระบบป้ องกันตนเอง
อย่างสมบูรณ์ มีระบบนําอิสระแยกขาดจากกัน มีทีเก็บอาหารแยกจากกัน สามารถป้ องกันตนเองได้นานหลายปี
หากถูกปิ ดล้อม แต่เนืองจากนิกายดังกล่าวได้พา่ ยแพ้อย่างต่อเนืองโดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1410 ทีกรุ นวาลด์ ทําให้มี
การเซ็นสัญญาสงบศึกเวลาต่อมา และถูกบังคับให้ออกจากมาลบอร์ กในปี ค.ศ.1466 ตัวปราสาทถูกทอดทิงแต่บดั
นันมา และก็เสี ยหายไปตามกาลเวลา และได้รับการบูรณะในศตวรรษที 19 และ 20 แต่ก็เสี ยหายอีกจาก
สงครามโลกครังที 2 และก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกครังดังทีเราได้เห็นกันอยูใ่ นปั จจุบนั และด้วยความยิงใหญ่และ
สําคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ทําให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1997

จากนันเดินทางต่อสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk) (ระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง) เมือง
ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเทียว เมืองนีตังอยูร่ ิ มฝัง ทะเลโปแลนด์ (Poland Sea) โดยมีการ
ร่ างต้นฉบับแบบเมืองไว้ตงแต่
ั ปีค.ศ. 1343 (พ.ศ.1886) ชาวโปลจึงได้สร้างเมืองขึนใหม่ตามแบบสถาปั ตยกรรมใน
ร่ างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็ นผลสําเร็ จหลังสงครามโลกครังที 2
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12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านชม เมืองกดังส์ (Gdansk) นําท่านเข้าสู่ ภายใน ย่ านเมืองเก่ าของกดังส์ (Old Town) โดยผ่านทาง ประตู
เมืองเก่ า (Green Gate) ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ (Diugi Targ) ถนนทีมีเสน่ห์ทีสุ ดของยุโรปตอน
เหนื อได้ทีนี นําท่านเดินเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของ กดังส์ (Old Town ) ระหว่างทางท่านจะพบกับ นําพุรูปเทพโพไซ
ดอน (Neptune Fountain) ทีตังอยูก่ ลางถนน ถัดมานําท่านชม ศาลาว่ าการเมืองกดังส์ (Main Town Hall) หอคอย
สู งทีสุ ดในเมืองกดังส์ (Gdansk) คือสู งถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ กและเรอเนสซองซ์
ภายใน ศาลาว่าการเมืองกดังส์ (Main Town Hall) จะมีพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนันนําท่านชม โบสถ์
เซนต์ แมรี (Church of St. Mary) ซึ งเป็ นโบสถ์ทีก่อสร้างด้วยอิฐทีใหญ่ทีสุ ดในโลก และ เป็ นสถาปั ตยกรรม
โบราณตังแต่ยคุ ปี 1500 ตังตระหง่านเด่นอยูใ่ น ย่านเมืองเก่าของกดังส์ (Old Town) ซึ งหากใครเดินผ่านไปในย่าน
ดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมืองทีเรี ยบร้อยและสวยงามเหมือนยามทีเราเห็นในหนังแนวพีเรี ยดของฮอลลีวดู ้ นัน
แหละ นําท่านเดินทางสู่ เมือง โซพอต (Sopot) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพือชม
สะพานไม้ โซพอต (Sopot Wooden Bridge) หรื อเรี ยกสันๆว่าสะพานไม้โมโล เป็ นสะพานไม้ริมอ่าวกดังส์ทียาว
ทีสุ ดในทะเลบอลติก สะพานไม้เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ก่อสร้างยืนออกไปในทะเลทาด้วยสี ขาวสวยงามสะดุดตามาก

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk)
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18.30 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Mercure Hevelius Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)

กดังส์ – พอซนัน – วรอตสวัฟ

07.00 น. บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองพอซนัน (Poznan) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองใหญ่ทีมีความสําคัญรองจากกรุ งวอร์ ซอ และยังเป็ นเมืองทีมีประวัติความเป็ นมาทียาวนานกว่าเมืองอืนๆใน
ประวัติศาสตร์ โปแลนด์
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองพอซนัน (Poznan) หนึงในเมืองทีเก่าแก่ทีสุ ดของโปแลนด์ และได้รับการโหวตว่าเป็ นหนึงในเมือง
ทีมีสีสันจัดจ้านทีสุ ดในโลก มีความเจริ ญรุ่ งเรื องสู งสุ ดในฐานะเป็ นศูนย์กลางการค้าทีสําคัญของทวีปยุโรปในช่วง
คริ สต์ศตวรรษที 15-17 แต่เสื อมโทรมลงเนื องจากสงคราม เกรตนอร์ เทิร์น (ค.ศ. 1700-1721) ตกเป็ นของ ปรัสเซี ย
ในปี ค.ศ. 1793 และเป็ นส่ วนหนึงของรัฐแกรนด์ดชั ชี ออฟ วอร์ ซอ ในช่วง ค.ศ. 1807-1815 จากนันเปลียนเป็ น
ของปรัสเซี ยและกลับมาเป็ นของโปแลนด์อีกครังในปี ค.ศ. 1918 นอกจากนียังถูกใช้เป็ นหนึงในเมืองทีใช้จดั การ
แข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 ด้วยนําท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าพอซนันโดยเริ มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่ า (Old Town
Square) จตุรัสเมืองเก่าทีดีทีสุ ดแห่งหนึงในยุโรป เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าสถานทีสําคัญๆทางประวัติศาสตร์ ของ
เมืองพอซนัน ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มอาคารหลากสี สันจากศตวรรษที 16 ปราสาท ป้ อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด
(Poznan Town Hall) ซึ งอยูใ่ นบริ เวณศูนย์กลางของเมืองเก่า ถูกสร้างขึนในศตวรรษที 13 ในแบบโกธิ ค และถูก
ใช้งานมาจนถึงปี 1939 ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ประจําเมืองทีมีนกั ท่องเทียวมาเยือนอย่างไม่
ขาดสาย นําท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) อีกหนึงปราสาททีมีชือเสี ยงของเมืองพอซนาน
โดยปราสาทถูกสร้างขึนในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ ปั จจุบนั ปราสาทถูกใช้เป็ นห้องฉายภาพยนตร์ หอ
ศิลป์

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง นาที) ถือว่าเป็ นทีนัดพบสําคัญในทวีปยุโรป มีความหลากหลายและการเปี ยมล้นด้วย
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18.30 น.

วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ ในเมืองนี เป็ นดังสะพานเชื อม ทีเชือมระหว่างคนในแต่ละรุ่ นแต่ละวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน เป็ นเมืองทีทันสมัยทีมีพืนฐานทางประวัติศาสตร์ ชีวติ ทีเต็มด้วยวัฒนธรรมและการศึกษา เมืองทีเรี ยกได้วา่
Colorful city เป็ นเมืองทีมีอาคารหลากสี สันโดดเด่นสวยงาม เป็ นเมืองเรี ยกได้วา่ มีชีวติ ชีวาแห่งหนึงของโปแลนด์
และได้รับการจัดอันดับให้เป็ น ใน เมืองทีมีสีสันมากทีสุ ดในโลก ( Colorful cities in the world)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Scandic Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

13.30 น.

วรอตสวัฟ – ออสวีซิม – ซาโกปาเน่

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านแวะถ่ายรู ปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ทีมีชือเสี ยง
ประจําเมือง วรอตสวัฟ ซึ งเคยผลิตบุคคลากรชันนําของโลกผูซ้ ึ งชนะรางวัลโนเบลถึง คนด้วยกันในช่วง ปี
ทีผ่านมา โดยปั จจุบนั รองรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกว่า , คน ในสมัยศตวรรษที มหาวิทยาลัยแห่งนี
เคยถูกใช้เป็ นสถานพยาบาล, โกดัง, ทีคุมขังเชลยสงครามปรัสเซี ย จากนันนําท่านถ่ายรู ปกับอาคารหลากสี สันใน
จัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่ าการ (City Hall) และโบสถ์ประจําเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นตามอัธยาศัย

จากนัน นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2
ชั วโมง นาที) ผ่านชมความ สวยงามและเงียบสงบของย่านชนบทแห่ง โปแลนด์ (Poland)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ค่ายกักกันออสวิทซ์ (Auchwitz Concentration Camp) ซึ งปั จจุบนั ดูแลโดยรัฐบาลของ
โปแลนด์ (Poland) ซึ งเริ มจากเยอรมัน (Germany) เข้ายึดโปแลนด์ (Poland) ได้ในปลายปี
ความต้องการ จะ
หาค่ายกักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานทีทีรัฐบาลโปแลนด์ตอ้ งการก่อสร้างเป็ นสถานทีคุม ขังนักโทษ
การเมืองจึงได้ดดั แปลงตามความต้องการของนาซี และเริ มต้นใช้ในช่วงมิถุนายน
เป็ นต้นมา ท่านจะได้เห็น
ภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกักกัน รวมทังของจริ งทีมีการเก็บรักษาไว้ ภายในตึกต่างๆ ถึง อาคาร และท่านจะได้เห็น
ของใช้ต่างของเชลยชาวยิวทีถูกหลอกให้มาอยูท่ ีนี อาทิ กระเป๋ าเดินทาง รองเท้า แปรงสี ฟัน หวี และเส้นผมทีว่า
กันว่ามีนาหนั
ํ กรวมกว่า ตัน และชม ห้องอาบนํา ห้องทีพวกนาซี ใช้สาํ หรับกําจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่
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พร้อมชมภาพยนตร์ สัน ๆ ทีถ่ายทําโดยทหารรัสเซี ย เมือครังเข้ายึดค่ายนีคืนจากเยอรมัน (Germany) ว่ากันว่า ณ
สถานทีนีมีคนตายกว่า ล้าน แสนคน โดยเกือบทังหมดเป็ นชาวยิว

19.30 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง นาที) จัดเป็ นเมืองทีสู งทีสุ ดในประเทศโปแลนด์เพราะตังอยูใ่ นเทือกเขาซึ งมีความสู ง
ระหว่าง ถึง , เมตรจากระดับนําทะเล อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทัง
ยังเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) มี
ประชากร , คนโดยประมาณ แต่ในแต่ละปี มีนกั ท่องเทียวเดินทางมาท่องเทียวและชมความงามของเมืองนี
นับล้าน ๆ
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Villa Marilor Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

ซาโกปาเน่ - วีลซิ กา – คราคูฟ

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินชมหมู่บ้านซาโกปาเน่ (Zakopane) ทีบ้านและโบสถ์ส่วนใหญ่ทาํ จากไม้และเป็ นสถาปั ตยกรรม
เฉพาะในแถบนี จากนันนําท่านขึนรถไฟไปยัง ยอดเขากูบาวุฟกา (Gubalowka) หรื อ Mount Giewont บนควมสู ง
1,120 เมตร ซึ งบนนีเอง ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) ทีถูกโอบล้อมไว้ดว้ ยเทือกเขา
แทท-ทร่ า (Tatra Mountain) แบบพาโนราม่า จากนัน อิสระท่านให้ชมเมืองซากโกปาเน่ เมืองรี สอร์ ทเพือสุ ขภาพที
ได้รับความนิ ยมมากทังในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน อิสระให้ท่านชมย่าน ถนนครู พูฟกี (Krupowki Street) ถนน
ที ถื อว่าเป็ นที นิ ยมมากที สุ ดของเมื อง โดยตลอดสองข้างทางนัน นักท่องเที ยวจะได้พบกับเหล่ าอาคารร้ า นค้า
ร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงรื นเริ งของนักแสดงและมีเวลาให้ท่านได้แวะซื อของทีระลึก ซึ งมีความโดดเด่นไม่
แพ้เมืองอืนๆ
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12.00 น.

19.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองวีลซิ กา (Wieliczka) (ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั วโมง) เหมืองเกลือทีเก่าแก่และมีชือเสี ยงทีสุ ดของโปแลนด์ เป็ นเหมืองใต้ดินทีมหัศจรรย์ทีสุ ดแห่ง
หนึงของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเมือปี
นําท่านลงลิฟท์สู่ใต้ดินของ
เหมือง โดยชันทีลึกทีสุ ดจะลึกถึง เมตร ซึ งทีมาของเกลือนันเกิดตามธรรมชาติมาประมาณ ล้านปี ซึ งใน
อดีตเกลือมีค่าดุจทองคํา เพราะใช้ในการถนอมรักษาอาหารมาตังแต่ศตวรรษที ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ ง
ประกอบไปด้วย แกลอรี และห้องซึ งสร้างและแกะสลักจากเกลือทังหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ ง
ท่านจะไม่เคยได้เห็นทีใดมาก่อน ซึ งเหมืองเกลือในเมืองวีลิซกา องค์การยูเนสโก้ได้ขึนทะเบียนเหมืองเกลือแห่งนี
เป็ นหนึงในมรดกโลกในปี ค.ศ.
อีกด้วย

จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) ใน
อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์เมือ , ปี ก่อนและเป็ นเมืองหลวงของโปแลนด์นานถึง ปี ก่อนย้าย
ไปทีกรุ งวอร์ ซอว์ในปี ค.ศ.
และในปี ค.ศ.
คราคูฟก็ได้รับการขึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ งถือเป็ นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Best Western Premier Krakow Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง ( )

คราคูฟ
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07.30 น.

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําคณะเดินขึน เขาวาเวล (The Wawel) ชม มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) สร้างระหว่างปี ค.ศ.
บนพืนทีของโบสถ์โรมันในศตวรรษที มหาวิหารดังกล่าวใช้เป็ นสถานทีราชาภิเษก และสุ สานของ
กษัตริ ยโ์ ปลนานหลายศตวรรษรวมทังเป็ นสุ สานของวีรบุรุษชาวโปลด้วย นําชม พระราชวังหลวง (Royal Castle)
ซึ งสร้างขึนใหม่ในแบบเรอเนซองค์ โดยกษัตริ ยซ์ ิ กมุนที หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิ คถูกไฟไหม้ในปี
ค.ศ.
และถูกไฟไหม้อีกครังในศตวรรษที ด้านทิศเหนื อ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค เดินชมภายใน
พระราชวังซึ งมีงานให้ชม หลายอย่าง อาทิ ผ้าปั กเป็ นรู ปภาพขนาดใหญ่ ภาพสี นาจากศิ
ํ
ลปิ นเอกของยุโรป
รวมถึง Botticelli ทีเราชืนชอบผลงาน รวมทังงานประเภทอาวุธโบราณ และทรัพย์สมบัติของราชวงศ์

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน ชม จัตุรัสตลาดโบราณ (Market Square) ซึ งมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในยุโรปสมัยกลาง ขนาดความกว้าง
เฮคต้าร์ อาคารทีมีชือเสี ยงรอบๆ จตุรัสสร้างในศตวรรษที ประชาชนให้จตั ุรัสดังกล่าวเฉลิมฉลองพิธี
ราชาภิเษกกษัตริ ยโ์ ปล อีกทังใช้ในพิธีทางศาสนาตังแต่ในอดีต เดินชมอาคารทีงดงามต่าง ๆ ซึ งองค์การยูเนสโก
ยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรื อนได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ชมความรุ่ งเรื องในอดีต
ชม อาคารการค้ าผ้ าในอดีต (Cloth Hall) และถือว่าเป็ นจุดหลักทางการค้าในสมัยนัน กระทังจวบจนสมัยนี อาคาร
นีก็ยงั ใช้เป็ นสถานทีรับรองเชือพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง สามารถช้อปปิ งซื อของทีระลึกได้ทีนี ผ่าน
ชม ป้ อมปราการ (Barbacan) อายุกว่า ปี ปกปั กษ์รักษาเมืองทีหลงเหลืออยู่ แนวกําแพงเมืองเดิมเป็ นทีชืน
ชอบของศิลปิ นทีจะมาแสดงผลงาน และประตูทางเข้ าเมือง (Florian gate) ทีสร้างขึนตังแต่ศรรตวรรษที
ถนนคนเดินสมัยโรมัน จากนันนําท่านสู่ จตุรัสใจกลางเมืองเป็ นย่านช้อปปิ งถนนคนเดินทีใหญ่ทีสุ ดในเมืองนี ชม
โบสถ์ เซ็นต์ แมรี (Mariacki Church) ทีมีชือเสี ยงของแท่นบูชาทําด้วยไม้แกะสลักมาตังแต่สมัยศรรษตวรรษที
อิสระให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในย่าน จัตุรัสตลาดโบราณ (Market Square) เพือมีเวลาสัมผัสบรรยากาศอดีตเมือง
หลวงของโปแลนด์ และ เลือกซือหาของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย
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19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Best Western Premier Krakow Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง ( )

คราคูฟ – เชสโตโชวา – ลอดซ์ – กรุงวอซอร์

07.00 น.

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันออกเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทางประมาณ กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) เมืองดังแห่งศาสนาคริ สต์ของชาวโปแลนด์ ซึ งส่ วนใหญ่จะนับถือคริ สต์ศาสนาในนิกาย
โรมันคาทอลิก นําท่านชมวิหารจัสนา โกรา (Jasna Gora) ซึ งเป็ นวิหารทีประดิษฐานของรู ป นักบุญมาดอนนาสี
ดํา (Black Madonna) ซึ งคนทังโลกทีนับถือคริ สต์รู้จกั เป็ นอย่างดีดว้ ยปาฏิหาริ ยท์ ีเล่าต่อกันมา ตัวโบสถ์สร้างใน
ศตวรรษที ในปี ค.ศ. โดยการบริ จาคทีดินของท่านดุก แห่ง โอปอล พร้อมทังได้มอบรู ปทีรู ้จกั กัน
โดยทัวไปว่า (Black Madonna) ซึ งในขณะทีมอบให้ ภาพนีก็มีอายุหลายร้อยปี แล้ว จากการพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ก็พบว่าเป็ นรู ปในยุคไบเซนไทน์ ตัววิหารได้รับการต่อเติมหลายครังในหลายศตวรรษต่อมา วิหาร
จัสนา โกรา ไม่ใช่เป็ นเฉพาะสถานทีสําคัญทางศาสนาทีสุ ดของชาวโปล แต่ยงั เป็ นสัญลักษณ์ของการต่อสู ้เพือเอก
ราชอีกด้วย ซึ งคุณพ่อออกัสตีนนําผูค้ นต่อต้านการยึดครองของสวีเดน สําเร็ จในปี ค.ศ.
ดังนันจึงไม่น่า
แปลกใจทีจะได้เห็นนักแสวงบุญหลายล้านคนมาเสวงบุญ ณ วิหารแห่งนี

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลอดซ์ (Lodz) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองท่าน
จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบชนบทของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ตลอดสองข้างทาง นําท่านเยียมชม เมือง
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ลอดซ์ (Lodz) ชม พระราชวัง โพนานสกี (Poznanski Palace) จากนันนําท่านเข้าสู่ ถนนสายธุ รกิจทียาวทีสุ ดใน
ยุโรป ถนนพิโอตโกรวสก้ า (Piotrkowska Street) ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ และสิ นค้าพืนเมืองที
มีชือเสี ยง อันได้แก่ งานศิลปะประเภทไม้แกะสลัก เครื องประดับทีทําด้วยเงินและอําพัน ผลิตภัณฑ์เครื องหนัง
ชนิดต่างๆ ชมย่านเมืองเก่าและย่านชาวยิวโบราณ

19.00 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เมืองทีมีอายุเกือบ ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเหมืองใหม่สาํ หรับประวัติศาสตร์ ของชาติโปแลนด์ กรุ งวอ
ซอร์ (Warsaw)ได้เกิดขึนมาจากเดิมทีเป็ นป่ ามาโซเวียน (Mazovian) เมือสงครามโลกครังที เริ มขึนในปี
ชาวเมืองได้ร่วมกันปกป้ องประเทศไว้อย่างกล้าหาญ จนในทีก็เกิดการจลาจล และการก่อความไม่สงบขึนใน
โปแลนด์ (Poland) การพยายามต่อต้านความไม่สงบ ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายป่ าเถือน กองกําลังทหารนาซี ได้
เผาทําลายล้างอาคารต่างๆ ในเมืองหลวงไปถึง เปอร์ เซ็นต์ หลังสงครามจบสิ น ชาวโปลิชได้ช่วยกันบูรณะ
ซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึนมาใหม่ ด้วยความมุ่งมันและตังใจกับความเสี ยสละของประชาชน ทําให้ กรุ งวอซอร์
(Warsaw) กลับมาเป็ นเมืองเก่าในประวัติศาสตร์ ทีสวยงามดังเดิม ปั จจุบนั กรุ งวอซอร์ (Warsaw) มีประชากร
ประมาณ . ล้านคน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Radisson Blu Sobieski Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง ( )
07.00 น.

กรุงวอซอร์

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเริ มต้นชม กรุ งวอซอร์ (Warsaw) ด้วยการนําท่านไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์ของเฟเดอริค โชแปง
(Monument to Chopin) รู ปปันของคีตกวีผมู ้ ีชือเสี ยงระดับโลก ทีตังตระหง่านอยูใ่ น สวนสาธารณะลาเซียนกี
(Lazienki Royal Park) ซึ งสวนสาธารณะดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึงใน พระราชวังลาเซียนกี (Lazienki Palace)
พระราชวังแห่งนีได้เคยเป็ นทีประทับ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที ) ของไทย เมือ
ครังเสด็จประพาสกรุ งวอซอร์ (Warsaw) เมือปี ค.ศ.
จากนัน นําท่านผ่านชมย่านสําคัญ ผ่าน ถนน (Nowy
Swiat Street) เพือ ชม (Krakowskie Przedmiescie streets) ถนนทีสวยทีสุ ดแห่งหนึงใน กรุ งวอร์ ซอ (Warsaw)
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สองข้างถนนประกอบไปด้วยพระราชวังต่างๆ ตึกของรัฐบาล ร้านอาหาร ผับ บาร์ มีตน้ ไม้ร่มรื นยืนต้นให้เห็นได้
ทัวไป ชม โบสถ์ เซนต์ แอนนา (St. Anna Church) สร้างด้วยสถาปั ตยกรรมโกธิ ค ในช่วงศตวรรษที ผ่านชม
มหาวิทยาลัยวอร์ ซอ (University of Warsaw) ซึ งเป็ นมหาวิทยาลัยทีใหญ่ทีสุ ดในกรุ งวอร์ ซอ

. น.

จนนําท่านเข้าสู่ ย่ านเมืองเก่ าวอร์ ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ ทีเก่าแก่ทีสุ ดของเมือง และ มีความ
โดดเด่นมากทีสุ ดแห่งหนึงของประเทศโปแลนด์ (Poland) อีกด้วย นําท่านมุ่งหน้าไปยัง จัตุรัสปราสาท (Castle
Square) ซึ งรู ปร่ างทีเราเห็นกันในปั จจุบนั เกิดขึนหลังจากทุบกําแพงเมืองในศตวรรษที ตรงกลางเป็ น
อนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยซ์ ิ กมุนที ทีทรงย้ายเมืองหลวงจาก เมืองคราครู ฟ (Krakow) มาสู่ กรุ งวอซอร์ (Warsaw) แล้ว
เดินขึนมาทีจตุรัส ท่านจะมองเห็น พระราชวังหลวง (Royal Castle) ปราสาทสี แดงสดทีดูใหม่กว่าทีคิดไว้ ไหน
บอกว่าเป็ นเมืองเก่า ทีปราสาทนีดูใหม่เป็ นเพราะมันเพิงถูกสร้างขึนมา เขตเมืองในแถบนี โดนบอมส์จนแทบไม่
เหลืออะไร จะบอกว่าเหลือแต่ซากก็ไม่ผดิ ในการสร้างเมืองขึนมาใหม่นี ชาวโปลิชได้ใช้ภาพกรุ งวอซอร์
(Warsaw) มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์ นาโด คานาเล็ตโต เป็ นต้นแบบในการบูรณะ กรุ งวอซอร์
(Warsaw) จนกลับมาเป็ นเมืองหลวงทีสวยงาม ไม่ไกลกันนักจะเป็ น วิหารเซนต์ จอห์ น (St. John's Cathedral)
วิหารคาทอลิกทีตังอยูใ่ น ย่านเมืองเก่าวอซอร์ (Warsaw Old Town) และเป็ นหนึงในโบสถ์ทีเก่าแก่ทีสุ ดของกรุ งวอ
ซอร์ (Warsaw) โดยวิหารถูกสร้างขึนในศตวรรษที
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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19.50 น.
21.05 น.
23.20 น.

จากนันอิสระท่านชืนชมกับย่ านเมืองเก่ าวอซอร์ (Warsaw Old Town) ทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมี
ความเก่าแก่ โดยอาคารส่ วนใหญ่ลว้ นแล้วแต่ถูกสร้างขึนในช่วงศตวรรษที ตรง ย่ านตลาดเก่ า (Old Town
Market Place) จะมีจตั ุรัสทีมีรูปปันนางเงือกถือโล่ห์กบั ดาบ (Statue of the Mermaid) ทําท่าทางขึงขังอยู่ ซึ งนาง
เงือกตัวนีมีตาํ นานว่า เดิมนางเงือกมี ตัวเป็ นพีน้องกัน ทังสองว่ายนําเล่น ตัวหนึงว่ายมาที โปแลนด์ (Poland)
ส่ วนอีกตัวว่ายไปทีเดนมาร์ ก (Denmark) ตัวทีว่ายมาทีโปแลนด์ (Poland) โดนชาวประมงจับได้และถูกนํามาแสดง
โชว์ จนมีชายคนหนึงมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบุญคุณจึงสัญญาว่าจะออกมาช่วยปกป้ องเมืองเมือเมือง
ไม่ปลอดภัย รู ปปั นนางเงือกนีจึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุ งวอซอร์ (Warsaw) ได้เวลาอันสมควรนําท่านออก
ท่ าอากาศยานนานาชาติ วอซอร์ เฟรเดริกโชแปง (Warsaw Frederic Chopin International Airport) มีเวลาให้
ท่านได้ทาํ Tax Refund ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) โดยเทียวบินที OS 632 (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง 15 นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) กรุ งเวียนนา (Vienna) ประเทศ
ออสเตรีย (Austria) รอเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบิน OS 02 (ใช้เวลาเดินทาง ชัวโมง)

วันทีสิ บของการเดินทาง ( )
14.20 น.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ (Bangkok)
โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
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เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ 89,900 .- บาท
ท่ านละ 86,900 .- บาท
ท่ านละ 83,900 .- บาท
ท่ านละ 27,000 .- บาท
ท่ านละ 10,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม













ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน อออสเตรียน แอร์ ไลน์
เส้ นทาง กรุงเทพ – เวียนนา – วอร์ ซอร์ – เวียนนา - กรุ งเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าโปแลนด์
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ อาหารในมือคํา มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าทุกโรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม




ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
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ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศโปแลนด์
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

