
 
ใบอนุญาตเลขที� ��/����� 

 

 ชมปราสาทมาลบอร์ก : ปราสาทโบราณที�ได้
เป็นมรดกโลก ภายในสวยงามอลังการมาก 

  ววิพาโนราม่าเมืองซาโกปาเน่ : ขึ �นรถรางสู่
ยอดเขาเพื�อชมววิเมืองซาโกปาเน่แบบพา
โนราม่า 

 ช้อปปิ�งเครื�องประดับอาํพัน : ขึ �นชื�อของเมือง 
กดังส์ 

 ตื�นตาไปกับเหมืองเกลือวลีิซก้า : เหมืองเกลือที�
ใหญ่อันดับต้นๆในยุโรปที� รังสรรค์โบสถ์ รูปปั�น

ต่างๆด้วยเกลือล้วนๆ 

 ชมปราสาทวาเวล : ปราสาทโบราณที�ยิ�งใหญ่
ในยุคกลาง สวยงามยิ�งใหญ่ตระการตา 

 ค่ายกักกันออสวชิ : ชมค่ายนาซีประวัติศาสตร์
ที�ฝังลึกในใจมนุษยชาติ แบบเข้าถงึสัมผัสจริง 

 

กําหนดการเดินทาง : 11-�� พ.ค.2562        โดย กาตาร์แอร์เวยส์ 
 

 

 

XX.XX ตามเวลานดัหมายช่วงกลางคืน พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ   เจ้าหน้าที�รอต้อนรับและ

คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

20.55 น. ออกเดินทางสูก่าร์ต้า เที�ยวบิน QR833 (ใช้เวลาเดินทาง � ชั�วโมง �� นาที) 

 

 

00.10 น. ถึงท่าอากาศยานนครโดฮา แวะเปลี�ยนเครื�อง 

01.50 น. เดินทางตอ่สูก่รุงวอร์ซอร์ เฟรเดริกโชแปง โดย เที�ยวบินที� QR263 (ใช้เวลาเดนิทาง � ชั�วโมง)  

วันแรก (11พ.ค.62) กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)-โดฮา  

วันที�สอง   โดฮา-วอซอร์-มาลบอร์ก-กดังส์  
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06.50 น. ถึง กรุงวอซอร์(Warsaw) เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์(Poland) เวลาท้องถิ�นช้ากวา่ประเทศไทย � 

ชั�วโมง หลงัผา่นพิธีการศลุกากรแล้วรถโค้ชปรับอากาศรอรบัที�สนามบิน 

08.30 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมาลบอร์ก(Malbork) เดินทางประมาณ � ชั�วโมง  **รับประทานของวา่งบนรถ  

12.30 น. เดินทางถึงเมืองมาลบอร์ก รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านชม ปราสาทมาลบอร์ก “Malbork Castle”  ป้อมยคุกลางที�ยิ�งใหญ่และมชืี�อเสียงที�สดุแหง่หนึ�ง

ของยโุรป  สร้างในศตวรรษที� �� แตเ่ดิมเป็นวิหารของนกัรบศาสนาคริสตนิ์กายทอยโทนิค  โดยมีอาคาร

เพียง � ปีก คือปีกทิศเหนือกบัทิศตะวนัตก หลงัปี ค.ศ.���� นิกายดงักลา่วเริ�มเสื�อมลง หลายป้อมถกูโจมตี

และแตก  ทําให้ผู้นํานิกายดงักลา่วได้ตดัสนิใจครั �งสําคญั ที�จะย้ายที�พกัชั�วคราวไปยงัเวนิช (Venice)   

ดงันั �นเมืองมาลบอร์ก  (Malbork) จึงได้รับการคดัเลือกให้เป็นเมืองหลวงลทัธิดงักลา่ว  เนื�องจากที�ตั �งอยู่ใจ

กลางเขตอิทธิพลซึ�งถือวา่เป็นจดุที�มคีวามปลอดภยัสงู  ตวัวิหารได้ถกูตอ่เติมให้เป็นปราสาทในช่วงยี�สิบปี

ตอ่มา  รวมพื �นที�ทั �งสิ �น �� เฮตาร์ (��,��� ไร่)  ตวัปราสาทถกูแบ่งออกเป็น � พื �นที� ปราสาทบน  ปราสาท

กลาง  และ ปราสาทลา่ง ซึ�งทั �งสามปราสาทแยกกนัโดยอสิระ  มีระบบป้องกนัตนเองอย่างสมบรูณ์  มีระบบ

นํ �าอิสระแยกขาดจากกนั  มีที�เกบ็อาหารแยกจากกนั  สามารถป้องกนัตนเองได้นานหลายปีหากถกูปิดล้อม  

ในปี ค.ศ.����  ตวัปราสาทถกูทอดทิ �งและปลอ่ยให้เสยีหายไปตามกาลเวลา ถึงแม้จะได้รับการบรูณะใน

ศตวรรษที� �� และ �� แตก่็เสียหายอีกจากสงครามโลกครั �งที� � และก็ได้รับการบรูณะใหมอ่ีกครั �งดงัที�เราได้

เห็นกนัอยูใ่นปัจจบุนั และด้วยความยิ�งใหญ่และสําคญัทางด้านศิลปะในยคุกลาง  ทําให้ได้รับการคดัเลือก

ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ ในปี ค.ศ. ���� 

15.30 น. เดินทางสูเ่มืองกดงัส์ (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง)  

  ชมเมืองศนูย์กลางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม และแหลง่ท่องเที�ยว เมืองนี �ตั �งอยู่ริมฝั�ง ทะเลโปแลนด์ 

“Poland Sea” โดยมีการร่างต้นฉบบัแบบเมืองไว้ตั �งแตปี่ค.ศ. ���� (พ.ศ.����) ชาวโปลจึงได้สร้าง

เมืองขึ �นใหมต่ามแบบสถาปัตยกรรมในร่างต้นฉบบัเมืองเดิม และเป็นผลสําเร็จหลงัสงครามโลกครั �งที� �  

นําท่านเดินชม เมืองเก่ากดังส์ (Gdansk Old Town)  โดยผา่นทาง ประตูเมืองเก่า “Green Gate”  ท่าน

จะได้พบกบั ถนนหลักของกดังส์  “Diugi Targ” ถนนที�มเีสน่ห์ที�สดุของยโุรปตอนเหนือได้ที�นี�   ระหวา่ง

ทางท่านจะพบกบั นํ �าพรูุปเทพโพไซดอน “Neptune Fountain ”  ที�ตั �งอยู่กลางถนน  

ถดัมานําท่านชมด้านหน้าศาลาว่าการเมืองกดังส์ “Main  Town Hall ” หอคอยสงูที�สดุในเมืองกดงัส์ 

(Gdansk) คือสงูถึง ��.� เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกและเรอเนสซองซ์  

ชมด้านใน โบสถ์เซนต์แมรี�  “Church of St. Mary” หรือเรียกอีกอย่างวา่ St.Mary Basilica ซึ�งเป็นโบสถ์

ที�ก่อสร้างด้วยอิฐที�ใหญ่ที�สดุในโลก และ เป็นสถาปัตยกรรมโบราณตั �งแตย่คุปี ���� ตั �งตระหง่านเดน่อยู่ใน 

ย่านเมืองเก่าของกดงัส์ ภายในมีภาพวาดเรื�องราวในพระคมัภีร์ใบเบิ �ลมากกวา่ 25,000 ภาพ อีกทั �งยงัมี

นาฬิกาดาราศาสตร์ที�สร้างตดิตั �งภายในโบสถ์มีรูปแบบน่ารักลงสีสนัสวยงาม   

 ให้อิสระทา่นเดินเลน่ชมสินค้าพื �นเมืองอนัเลื�องชื�อของเมืองกดงัส์ บริเวณ Mariacka Street ที�ประกอบด้วย

ร้านจําหน่ายอําพนัหลากหลายรูปแบบที�แตล่ะร้านจะได้รบัสืบทอดวิธีการทําจิวเวลรี�ในแบบฉบบัเฉพาะของ

ตนเองสืบทอดกนัมา และยงัมีดีไซน์ประจําร้านที�ไมซํ่ �าใครอีกด้วย 

18.30 น. รับประทานอาหารคํ�า จากนั �นเข้าสูที่�พกั 3* 
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วอร์ซอร์-มาลบอร์ก เดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

มาลบอร์ก-กดงัส ์ เดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

 

 

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่เมืองโตรุน (Torun) (ระยะทางประมาณ ���  กิโลเมตร 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง)  เป็นเมืองการท่องเที�ยวที�ดีที�สดุแหง่หนึ�งใน โปแลนด์ (Poland) 

หลงัจากที�องค์การยเูนสโก้ ประกาศจดัอนัดบัให้อยูใ่นรายชื�อเมืองมรดกโลก ภายในตวัเมืองมีอนสุาวรีย์ทาง

ประวตัิศาสตร์อนัสวยงามอยู่ดาษดื�นโดง่ดงัไมน้่อยไปกวา่ เมืองคราเคา  (Krakow) เมืองโปซนาน 

(Poznan) หรือ เมืองโวสลาฟ  (Wroclaw) ดงันั �น เมืองโตรุน (Torun) จึงปรากฎอยูใ่นแผนที�ของเมือง

ท่องเที�ยวติดอนัดบัในทวีปยโุรป สิ�งที�น่าตื�นตาตื�นใจที�สดุเมื�อท่านมาเยือนเมืองโตรุน (Torun) คือทิวทศัน์

สวยงาม อนัเป็นผลมาจากการอนรุักษ์ดแูลรักษาเป็นอย่างดีของสถาปัตยกรรม และอาคารเก่าแก่สวยงาม 

ซึ�งความสําเร็จนี �สว่นหนึ�งมาจากการควบคมุดแูลภายใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยั Copernicus 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิ�น 

บ่าย เมืองโตรุน (Torun) สร้างโดยอศัวินเยอรมนั คริสเตียนนิกายทอยโท

นิค (Teutonic Order) เฮอมานน์  ฟอนบาล์คโดยสร้างเป็นป้อมใน

กลางศตวรรษที� �� (ปี ค.ศ.����) เพื�อเป็นศนูย์กลางการพิชิต

ดินแดนยโุรปเหนือ/ตะวนัออก และเปลี�ยนให้คนในพื �นที�รบัศาสนา

คริสต์เป็นศาสนาของท้องถิ�น  ด้วยที�มั�นอนัแขง็แรงเป็นแรงดงึดดูให้คนโปลและเยอรมนั แห่กนัมาอยู่ใน

ป้อมแห่งนี �  และตอ่มาในปี ค.ศ. ���� ก็ได้พฒันากลายไปเป็นพนัธมิตรการค้าของกลุม่ ฮมัเซียติค  ในอีก

ศตวรรษตอ่มาก็ปรากฏวา่เมืองนี �รํ�ารวยจากการค้า  สงัเกตได้จากบ้านเรือนถกูสร้างขึ �นมามากในศตวรรษที� 

1-15 ผา่นชมบ้านนิโคลาส โคเปอร์นิคุส ผู้ซึ�งเป็นนกัดาราศาสตร์ที�มีชื�อเสยีงของโปแลนด์ บ้านหลงันี �ได้

ทําเป็นพิพิธภณัฑ์อาคารสงู � ชั �น ที�แสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยูข่องคนในย8ุ ค.ศ.��-�� ได้เป็นอย่างดี   

 ชม ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old  Town” ที�ถกูบนัทกึลงในรายการของ เจด็สิ�งมหศัจรรย์ของ 

โปแลนด์ในปี ���� และ เนชั�นแนลจีโอกราฟฟิก ได้จดัอนัดบัให้ ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old  Town” 

ตลาดเก่าโตรุน “Torun’s Old  Market” และ  ศาลาวา่การ “Town Hall” เป็นหนึ�งใน �� สถานที�ที�สวยงาม

ที�สดุในโลกอีกด้วย โดยจดุแรก เริ�มกนัที� ศาลาว่าการ “Town Hall” ซึ�งเป็นหนึ�งในอาคารศาลากลางแบบ

โกธิค ที�ได้รบัยกย่องวา่สวยที�สดุในยโุรป โดยอาคารแห่งนี �ถกูสร้างขึ �นราวๆปี ���� และได้มีการขยบัขยาย 

และสร้างใหมอ่ีกครั �งในช่วง ระหวา่งปี ����-���� ภายในมีการจดัแสดงแกลลอรี�ที�เกี�ยวกบัศิลปะโกธิค 

และนิทรรศการตา่งๆ เกี�ยวกบัเมืองโตรุน (Torun) ชมด้านนอก โบสถ์พระวญิญาณ “Holy Spirit Church” 

ซึ�งตั �งอยูใ่กล้ๆ กบัศาลาวา่การ “Town Hall” เป็นโบสถ์ที�ถกูสร้างขึ �นในช่วงปลายศตวรรษที�สบิแปด ในสไตล์

บาร็อค ปัจจบุนัเป็นอีกหนึ�งจดุท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวนิยมแวะเวียนมาเยี�ยมชมเสมอๆ  ชมความงดงาม

ด้านในของ โบสถ์เซนต์แมรี�  “St. Mary's Church” สร้างขึ �นในศตวรรษที� �� เป็นหนึ�งในอาคารสิ�งก่อสร้าง

ที�มีความโดดเดน่ทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมมากแห่งหนึ�งของโปแลนด์ (Poland) และยงัถือวา่เป็น

วันที�สาม     กดังส์-โตรุน-บ้านเก่านิโคลาส โคเปอร์นิคุส-เมืองเก่าโตรุน-วุดช์ 
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หนึ�งในโบสถ์ที�มีห้องโถงสงูที�สดุในยโุรปกลางอีกด้วย  ชมเหลา่อาคารบ้านเรือนในสมยัยคุกลาง ที�ยงัคง

ได้รับการอนรุกัษ์เอาไว้จนถึงปัจจบุนั ซึ�งในอดีตถกูใช้เป็นที�อยู่อาศยัของเหลา่ขนุนาง โดยอาคารแตล่ะหลงั

นั �นมีประวตัิความเป็นมาที�คอ่นข้างแตกตา่งกนั ซึ�งอาคารแตล่ะหลงันั �นได้รับการตกแตง่อย่างดงามไมว่า่จะ

เป็นแบบโกธิคและบาร็อค ซึ�งบ้านแตล่ะหลงัล้วนแล้วแตไ่ด้รับการประดบัประดาด้วยลายปนูปั �นและหิน

แกะสลกัที�สวยงาม  

15.00 น. เดินทางสู ่เมืองวดุช์(Lodz) (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) ท่านจะได้สมัผสั

กบับรรยากาศแบบชนบทของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ตลอดสองข้างทาง เดินทางถึงเมืองวดุช์   

เย็น   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  เข้าสูที่�พกั 4*, Lodz หรือเทียบเท่า 

กดงัส-์โตรุน เดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 

โตรุน-วดุช์ เดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง 

 

 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. ออกเดินทางตอ่สู ่เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง ��� กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 

ชั�วโมง) เมืองดงัแห่งศาสนาคริสต์ของชาวโปแลนด์ ซึ�งสว่นใหญ่จะ

นบัถือคริสต์ศาสนาในนิกายโรมนัคาทอลิก นําชม วหิารจสันา โก

รา “Jasna Gora”  ซึ�งเป็นวหิารที�ประดษิฐานของรูป นกับญุมาดอน

นาสีดํา “Black Madonna” ซึ�งคนทั �งโลกที�นบัถือคริสต์รู้จกัเป็นอย่าง

ดีด้วยปาฏิหาริย์ที�เลา่ตอ่กนัมา  ตวัโบสถ์สร้างในศตวรรษที� �� ในปี 

ค.ศ.���� โดยการบริจาคที�ดินของท่านดยคุ แห่งโอปอล พร้อมทั �งได้มอบรูปที�รู้จกักนัโดยทั�วไปวา่ นกับญุ

มาดอนนาสีดํา “Black Madonna”  ซึ�งในขณะที�มอบให้ ภาพนี �ก็มีอายหุลายร้อยปี จากการพิสจูนท์าง

วิทยาศาสตร์ ก็พบวา่เป็นรูปในยคุไบเซนไทน์  ตวัวิหารได้รบัการตอ่เติมหลายครั �งในหลายศตวรรษตอ่มา  

วิหารจสันา โกรา “Jasna Gora” ไมใ่ช่เป็นเฉพาะสถานที�สาํคญัทางศาสนาที�สดุของชาวโปล แตย่งัเป็น

สญัลกัษณ์ของการตอ่สู้ เพื�อเอกราชอีกด้วย ซึ�งคณุพ่อออกสัตีนนําผู้คนตอ่ต้านการยดึครองของสวีเดน 

(Sweden) สําเร็จในปี ค.ศ.����  ดงันั �นจึงไมน่่าแปลกใจที�จะได้เห็นนกัแสวงบญุหลายล้านคนมาเสวงบญุ 

ณ วิหารแห่งนี �ด้วย  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนั �น นําท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาโกปาเน่ Zakopane (เดินทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง) 

18.30 น. เดินทางถึงเมืองซาโกปาเน่ เข้าที�พกั Grand Nosalowy Dwor 4*, Zakopane 

 รับประทานอาหารคํ�า พกัผอ่น 

วดุช์-เชสโตโชวา เดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

เชสโตโซวา-ซาโกปาเน ่ เดินทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง 

 

วันที�สี�     วุดช์ – เชสโตโฮวา – ซาโกปาเน่ 
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08.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม  เมืองซาโกปาเน่  (Zakopane)   เป็นเมืองที�

สงูที�สดุใน ประเทศโปแลนด์ (Poland) เพราะตั �งอยูใ่นเทือกเขาซึ�งมคีวามสงูระหวา่ง ��� ถึง �,��� เมตร

จากระดบันํ �าทะเล อีกทั �งยงัเป็นศนูย์กลางของการแขง่ขนักีฬาฤดหูนาวหลายชนิด ทั �งยงัเป็นศนูย์กลางของ

วฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) มีประชากร 

��,��� คนโดยประมาณ แตใ่นแตล่ะปีมนีกัท่องเที�ยวเดนิทางมาท่องเที�ยวและชมความงามของเมืองนี �นบั

ล้านๆ ให้อิสระท่านเดนิชมย่าน ถนนครูโปวกี � “Krupowki Street” 

ถนนที�ถือวา่เป็นที�นิยมมากที�สดุของเมือง โดยตลอดสองข้างทาง

นั �น นกัท่องเที�ยวจะได้พบกบัเหลา่อาคารร้านค้าร้านอาหาร รวมไป

ถึงการแสดงรื�นเริงของนกัแสดงอิสระดแูล้วมีสีสนั   

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. นําท่านขึ �น Funicular (รถรางไฟฟ้า) ไปยงั Gubalowka Mountain 

ชมวิวบนภเูขาที�ระดบัความสงู �,��� เมตรจากนํ �าทะเล ให้ท่านได้

ดื�มดํ�าความงามของธรรมชาติเมืองซาโกปาเน่แบบพาโนรามา่จน

ได้เวลาสมควร กลงัลงมาสูเ่บื �องลา่ง อิสระช้อปปิ �งอีกเลก็น้อยที�

บริเวณทางเดนิ Funicular จนได้เวลาสมควร  

16.00 น. นําท่านชมโบสถ์ไม้แห่ง Jaszczurowka เป็นโบสถ์เลก็ๆในเมืองซาโกปาเน่ที�ทําด้วยไม้ทั �งหลงั ตั �งอยู่บน

เนินเขา ตั �งตั �งแตค่ริสต์ศตวรรษที� �� ก่อสร้างด้วยการตดัและแกะไม้ด้วยมือ เมื�อเสร็จแล้วมีการลงสีและ

ลวดลายตา่งๆภายใน โครงสร้างด้านนอกมีลกัษณะเฉพาะตวัในแบบของชาวซาโกปาเน่ โดยมีการสร้าง

บนัไดและทางเชื�อมตอ่เข้าสูต่วัโบสถ์ หลงัคาโบสถ์มีลกัษณะเป็นหอสงูขึ �นไปเพื�อทําเป็นหอระฆงั   

เย็น เข้าสูที่�พกั รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น Grand Nosalowy Dwor 4*, Zakopane 

 

 

 

เช้า อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําท่านเดินทางสู ่เมืองคราเคา (Krakow) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของ โปแลนด์ 

(Poland) มายาวนานกวา่ ��� ปี เมืองนี �ยงัคงความสมบรูณ์เพราะไมไ่ด้ถกูนาซีทําลายด้วยการทิ �งระเบิด

เช่นเดยีวกบั กรุงปราก (Prague) ในระหวา่งสงครามโลกครั �งที�สองทําให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที�

งดงามจากช่างฝีมือใน ยคุเก่า ยเูนสโก้ได้รับ เมืองคราเคา (Krakow) เข้าโครงการมรดกโลกแล้ว  

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.30 น.  นําท่านเข้าชม ปราสาทวาเวล (Wawel Royal Castle) (ปิดวนัจนัทร์) ตั �งอยู่บนเนินเขาวาเวลใจกลาง

เมืองคราเคา *ต้องเดินไกลจากที�จอดรถเยอะหน่อย สร้างขึ �นศิลปะแบบเรอเนสซองส์ที�งดงามแห่งหนึ�งของ

ยโุรปซึ�งในอดีตเคยเป็นพระราชวงัหลวง ที�ประทบัของกษัตริย์โปแลนด์มาตั �งแตศ่ตวรรษที� 8 จนกระทั�งเมือง

วันที�ห้า    ซาโกปาเน่-รถรางสู่ Gubalowka Mountain-ซาโกปาเน่ 

วันที�หก    ซาโกปาเน่ - คราเคา-ปราสาทวาเวล-เหมืองเกลือวลีสิก้า-คราเคา 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

หลวงย้ายไปอยู่ที�กรุงวอร์ซอร์ พระตําหนกัด้านในเก็บสิ�งลํ �าคา่อนัได้แก่ ผ้าปักทาเปสตรี � 142 ผืน จาก

ประเทศเบลเยี�ยม และยงัได้ชมท้องพระคลงัหลวง ห้องอาวธุยทุธปกรณ์ในสมยัโบราณ และสว่นของ 

Cathedral Museum (ปิดวนัอาทิตย์)  

15.00 น. นําท่านเดินทางไปยงั เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ �� นาที) เมืองอนัเป็นที�ตั �งของเหมืองเกลือที�เก่าแก่และมี

ชื�อเสียงที�สดุของ โปแลนด์ (Poland) เป็นเหมืองใต้ดินที�มหศัจรรย์ที�สดุ

แห่งหนึ�งของโลก และรฐับาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็นแหลง่ท่องเที�ยว

เมื�อปี ���� นําท่านลงลิฟต์สู ่ใต้ดนิของ เหมืองเกลือวีลซิกา 

“Wieliczka Saltmine” โดยชั �นที�ลกึที�สดุจะลกึถงึ  ��� เมตร ซึ�งที�มาของเกลือนั �นเกิดตามธรรมชาติมา

ประมาณ �� ล้านปี ซึ�งในอดีตเกลือมีคา่ดจุทองคํา เพราะใช้ในการถนอมรักษาอาหารมาตั �งแตศ่ตวรรษที� 

�� ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ�งประกอบไปด้วย แกลอรี�และห้องซึ�งสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั �งหมด ชม 

ความงามของทะเลเกลือใต้ พิภพ ซึ�งท่านจะไมเ่คยได้เห็นที�ใดมาก่อน ซึ�งเหมืองเกลือใน เมืองวีลิซกา 

(Wieliczka)  องคก์ารยเูนสโก้ได้ขึ �นทะเบียนเหมืองเกลือแห่งนี �เป็นหนึ�งในมรดกโลกในปี ค.ศ. ���� อีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารคํ�าในบริเวณจตุรัสเก่า เข้าสูที่�พกั คราเคา  4* หรือเทียบเท่า 

ซาโกปาเน่-คราเคา เดินทางประมาณ � ชั�วโมง 

คราเคา-เหมืองเกลือวีลิซก้า เดินทางประมาณ �� นาที 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางสูเ่มือง ออสวีซิม (Oswiecim) (เดินทางประมาณ 1.30 

ชั�วโมง) นําท่านเข้าชมพพิธิภัณฑ์ค่ายกักกันออสวทิซ์ (Schwitz Concentration Camp)ซึ�งปัจจบุนัดแูล

โดยรัฐบาลของโปแลนด์ เริ�มจากเยอรมนัเข้ายึด โปแลนด์ได้ในปลายปี 1939 ความต้องการจะหาคา่ย

กกักนัเชลยศกึตา่งๆ จนมาพบสถานที�ที�รฐับาลโปแลนดต้์องการก่อสร้างเป็นสถานที�คมุขงั นกัโทษการเมือง

จึงได้ดดัแปลงตามความต้องการของนาซีและเริ�มต้นใช้ ในช่วงมิถนุายน 1940 เป็นต้นมา ท่านจะได้เห็น

ภาพถ่ายตา่ง ๆ ของคา่ยกกักนั รวมทั �งของจริงที�มีการเก็บรักษาภายในตกึตา่งๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะ

ได้เห็นของใช้ตา่งๆของเชลยชาวยิวที�ถกูหลอกให้มาอยู ่ที�นี� อาทิ กระเป๋าเดินทาง รองเท้า แปรงสฟัีน หวี 

และเส้นผมที�วา่กนัวา่ม ีนํ �าหนกัรวมกวา่ 7 ตนั และชมห้องอาบนํ �า ห้องที�พวกนาซีใช้สําหรบักําจดั เชลยโดย

ใช้แก๊สพิษสงัหารหมู ่พร้อมชมภาพยนตร์สั �นๆ ที�ถ่ายทําโดยทหาร รัสเซีย เมื�อครั�งเข้ายดึคา่ยนี �คืนจาก

เยอรมนั วา่กนัวา่ ณ สถานที�นี �มีคนตาย กวา่ 1 ล้าน 5 แสนคน โดนเกือบทั �งหมดเป็นชาวยิว  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําชมอารามคาวาเรีย เซบซเีดาสก้า Kawaria Zebryzdowska ตั �งอยู่บนเนินเข้าห่างจากเมืองคราเคา

ประมาณ 33 กิโลเมตร เป็นโบสถ์เก่าแกที่�ก่อตั �งขึ �นโดย “เซบซีเดาสก้า” ในช่วงปี ���� และได้ใช้ชื�อผู้ก่อตั �ง

เป็นชื�อของโบสถ์ด้วยเชน่กนั โบสถ์แห่งนี �ใช้เป็นที�แสวงบญุของคริสจกัรโรมนัคาทอลิค มีผู้เดนิทางมาพํานกั

และบําเพ็ญภาวนายงัโบสถ์แห่งนี �มากขึ �นเรื�อยจนต้องก่อสร้างขยายสว่นของอารามในหลายๆสว่น ไม่

วันที�เจด็    คราเคา-ค่ายออสวีซมิ-อารามคาวาเรีย เซบซีเดาสก้า - คราเคา 
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เพียงแตต่วัโบสถ์เทสา่นั �น ตวัเมืองเลก็ๆ ก็มีผู้คนคราครํ�ามากขึ �น จึงได้นําชื�อนี �ให้เป็นชื�อของเมืองในเวลา

ตอ่มา ด้วยความเก่าแก่และยิ�งใหญ่ของตวัอารามจึงได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก UNESCO World 

Heritage Site โบสถ์แห่งนี �ได้รับการทะนบํุารุงในหลายยคุหลายสมยั แตย่งัคงสภาพของเดิมที�สมบรูณ์น่า

เยียมชมเป็นอย่างยิ�ง 

เย็น เดินทางเข้าสูที่�พกั รับประทานอาหารเย็น พกัค้างคืน คราเคา 4*,   

 

คราเคา-คา่ยออสวิทซ์ เดินทางประมาณ �.�� ชั�วโมง 

คา่ยออสวิทซ์- เดินทางประมาณ �� นาที 

 

 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบฟุเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู ่กรุงวอซอร์ (Warsaw) (ระยะทาง 

��� กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง )  เมืองที�มีอายเุกือบ ��� ปี แตก่็ยงัถกูจดัวา่เป็นเหมือง

ใหมส่ําหรบัประวตัิศาสตร์ของชาติโปแลนด์ กรุงวอซอร์ (Warsaw)ได้เกิดขึ �นมาจากเดิมที�เป็นป่ามาโซเวียน 

“Mazovian” เมื�อสงครามโลกครั �งที� � เริ�มขึ �นในปี ���� ชาวเมืองได้ร่วมกนัปกป้องประเทศไว้อย่างกล้า

หาญ จนในที�กเ็กิดการจลาจล และการก่อความไมส่งบขึ �นในโปแลนด์ (Poland) การพยายามตอ่ต้านความ

ไมส่งบ ถกูปราบปรามอย่างโหดร้ายป่าเถื�อน กองกําลงัทหารนาซีได้เผาทําลายล้างอาคารตา่งๆ ในเมือง

หลวงไปถึง �� เปอร์เซ็นต์ หลงัสงครามจบสิ �น ชาวโปลชิได้ช่วยกนับรูณะซ่อมแซมก่อสร้างเมืองขึ �นมาใหม ่

ด้วยความมุง่มั�นและตั �งใจกบัความเสียสละของประชาชน ทําให้ กรุงวอซอร์ (Warsaw)  กลบัมาเป็นเมือง

เก่าในประวตัิศาสตร์ที�สวยงามดงัเดิม ปัจจบุนั กรุงวอซอร์ (Warsaw)  มีประชากรประมาณ �.� ล้านคน   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง แล้วจึงเดนิทางตอ่ 

15.00 นําท่านเข้าสูย่่านเมืองเก่าวอร์ซอ “Warsaw Old Town” ย่านประวตัิศาสตร์ที�เก่าแก่ที�สดุของเมือง และ มี

ความโดดเดน่มากที�สดุแห่งหนึ�งของประเทศโปแลนด์ (Poland) ชมจัตุรัสปราสาท “Castle  Square” ซึ�งมี

วิวมมุกว้างอนัเกิดจากการทบุกําแพงเมืองในอดีตออก ณ จตรุัสแห่งนี �ท่านจะสามารถ  มองเห็น พระราชวงั

หลวง “Royal Castle”  ปราสาทสีแดงสดที�สร้างขึ �นใหมส่วยงามทําให้ย้อนจินตนาการถึงความรุ่งเรื�องใน

อดีตได้ไมย่ากเยน็   ในการสร้างเมืองขึ �นมาใหมนี่ � ชาวโปลิชได้ใช้ภาพกรุงวอซอร์ (Warsaw)  �� มมุมอง

โดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเลต็โต เป็นต้นแบบในการบรูณะ กรุงวอซอร์(Warsaw)  นํา

ชมตลาดเก่า “Old Town Market Place” จะมีจตัรุัสที�มีรูปปั �น

นางเงือกถือโลห์่กบัดาบ “Statue of the Mermaid” ทําท่าทางขงึ

ขงัอยู่ ซึ�งนางเงือกตวันี �มตีํานานวา่ เดิมนางเงือกมี � ตวัเป็นพี�น้อง

กนั ทั �งสองวา่ยนํ �าเลน่ ตวัหนึ�งวา่ยมาที� โปแลนด์ (Poland) สว่น  

อีกตวัวา่ยไปที�เดนมาร์ก (Denmark) ตวัที�วา่ยมาที�โปแลนด์ 

(Poland) โดนชาวประมงจบัได้และถกูนํามาแสดงโชว์ จนมีชาย

วันที�แปด    คราเคา –กรุงวอซอร์-เมืองเก่าวอซอร์-สนามบิน 
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คนหนึ�งมาช่วยไว้ นางเงือกต้องการตอบแทนบญุคณุจึงสญัญาวา่จะออกมาช่วยปกป้องเมืองเมื�อเมืองไม่

ปลอดภยั รูปปั �นนางเงือกนี �จึงเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของกรุงวอซอร์ (Warsaw) ให้อิสระท่านช้อปปิ�งของ

ฝากโปแลนด์ในย่านเมืองเก่านี � 

เย็น รับประทานอาหารเย็นก่อนเวลาในย่านเมืองเก่า   

18.00 เดินทางเข้าสูส่นามบิน  

21.25 บินลดัฟ้าสูเ่มืองโดฮาโดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวยส์ เที�ยวบินที� QR262 (ใช้เวลาในการเดนิทาง � ชั�วโมง 

�� นาที) 

 

 

04.00 น. เดินทางถึงโดฮาแล้วแวะเปลี�ยนเครื�อง 

08.30 น. ออกเดินทางตอ่สู ่กรุงเทพ (Bangkok) โดยเที�ยวบินที� QR832 (ใช้เวลาในการเดนิทาง � ชั�วโมง �� นาที) 

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ (บาท) จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ �นไป 

วันที�เดินทาง ราคาทัวร์ (พัก � ท่านต่อห้อง) พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

11-�� พ.ค.2562    84,500.- 12,000.- 

 
อัตราค่าบริการนี �รวม  

-คา่ตั�วเครื�องบิน ชั �นประหยดั ( Economy Class)  // คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

-คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ // คา่เข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ  

-คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า   // -คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

-คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

-คา่หวัหน้าทวัร์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

-คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น *ต้องแสดงตัว-สแกนลายนิ �วมือ* (ผู้มีวีซ่าเชงเก้นแล้วสามารถใช้เดินทางได้อีก ลด

จากราคาทวัร์ �,��� บาท) 

 
อัตรานี �ไม่รวม  

-คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง  

-คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ �าหนกัเกินจาก

ทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 30 ก.ก., คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น  

-คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  

-คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ �นราคา  

-ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง  

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น+พนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง เป็นเงินท่านละ ��Euro (ตลอดทริป) 

วันที�เก้า   โดฮา-กรุงเทพฯ 
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-ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทยดแูลตลอดทริปอย่างน้อย ��� บาท/ท่าน (ตลอดทริป)  

 

 
เงื�อนไขการจอง  

งวดที�� : ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ 35,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านั �น  

 จากนั �น : สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

งวดที�� :  ชาํระค่าทัวร์งวดสุดท้ายก่อนเดินทางอย่างน้อย �� วัน  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง  

1. แจ้งยกเลกิเกินกวา่ �� วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่ายเฉพาะสว่นที�เกิดการจ่ายจริงไปแล้ว เช่น ตั�วเครื�องบิน 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย  25% 

3. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่าย 50% 

4. แจ้งยกเลกิตํ�ากวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่ายทั �งหมด  

**หากได้ชําระคา่ตั�วเครื�องบินไปแล้วอาจไมส่ามารถคนืเงินมดัจําได้ทกุกรณี ทั �งนี �ขึ �นกบัเป็นตั�วโปรโมชั�นหรือเงื�อนไขของสาย

การบิน 

- กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการยื�นวีซ่า / คา่มดัจําตั�วเครื�องบิน หรือคา่ตั�ว

เครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั� วเครื�องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทัวร์บางส่วน  

-กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสทิธิ�ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั �งหมด  
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แผนที�การเดินทาง 

 
 


