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HIT

… ชวนท่านเทีย่ ว …
เส้นทาง

The Best of Poland
ดีทสี่ ดุ ของเส้นทาง... โปแลนด์ 11 วัน
กำหนดการเดินทาง
7

ตุลาคม /

พฤศจิกายน 2563
6 , 30 ธันวาคม 2563
18

ตะลุยเทีย่ วโปแลนด์ เมืองใหม่ๆทีน่ ่าหลงใหล
ราคารับรองคุ้มกับคุณภาพที่ได้รับ ไม่พลาดไฮไลท์ที่ทุกท่านรอคอยกับการเข้าชมเหมืองเกลือใต้ดิน
พิเศษ! ชมปราสาทมาลบอร์ก พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกัน และพบกับเมืองมรดกโลกอีกมากมาย
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วันแรกของการเดินทาง (1)

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (ตุรกี)

พบกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport”อาคารโดยสาร ชั้น 4
ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์ เนชั่นนอล
ทราเวล หรื อ สั้นๆ ว่า HIT รอต้อนรับและคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ห้ามนา
ติดตัวขึ้นเครื่ องบิน
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
23.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้ เวลาเดินทาง 10
ชั่วโมง 20 นาที)
20.30 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
05.20 น.
07.55 น.
09.25 น.

12.30 น.

18.00 น.

อิสตันบูล – กรุงวอซอร์ (โปแลนด์) – ลอดซ์ – กดังส์

ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)
รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ (Poland) โดยเที่ยวบินที่ TK 1265 (ใช้ เวลาในการเดินทาง
2 ชั่วโมง 30 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ วอร์ ซอ เฟรเดริกโชแปง “Warsaw Frederic Chopin International Airport”
กรุงวอซอร์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ (Poland) (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับนาท่านเดินทางสู่ เมืองลอดซ์ (Lodz) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่านจะได้บรรยากาศแบบชนบทของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ตลอด
สองข้างทาง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเยี่ยมชม เมืองลอดซ์ (Lodz) ผ่านชม พระราชวัง โพนานสกี้ “Poznański Palace” จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ถนน
สายธุรกิจที่ยาวที่สุดในยุโรป ถนนพิโอตโกรวสก้า “Piotrkowska Street” ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ
และสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยง อันได้แก่ งานศิลปะประเภทไม้แกะสลัก เครื่ องประดับที่ทาด้วยเงินและอาพัน ผลิตภัณฑ์
เครื่ องหนังชนิดต่างๆ ชมย่านเมืองเก่าและย่านชาวยิวโบราณ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk)
(ระยะทาง 340 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
เมืองนี้ต้งั อยูร่ ิ มฝั่ง ทะเลโปแลนด์ “Poland Sea” โดยมีการร่ างต้นฉบับแบบเมืองไว้ต้งั แต่ปีค.ศ. 1343 (พ.ศ.1886) ชาว
โปลจึงได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมในร่ างต้นฉบับเมืองเดิม และเป็ นผลสาเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Sadova Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สามของการเดินทาง (3)
07.00 น.

12.30 น.

18.00 น.

กดังส์ – มาลบอร์ ก – โตรุ น

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้นาคณะท่านชม เมืองกดังส์ (Gdansk) โดยเริ่ มต้นกันที่ ย่านเมืองเก่าของกดังส์ “Old Town” เมื่อผ่านทาง ประตู
เมืองเก่า “Green Gate” ท่านจะได้พบกับ ถนนหลักของกดังส์ “Długi Targ” ถนนที่มีเสน่ห์ นาท่านเดินชม ย่าน
เมืองเก่าของกดังส์ “Old Town” ระหว่างทางท่านจะพบกับ นา้ พุรูปเทพโพไซดอน “Neptune Fountain” ที่ต้งั
อยูก่ ลางถนน ถัดมาคือ ศาลาว่าการเมืองกดังส์ “Main Town Hall” หอคอยสู งที่สุดใน เมืองกดังส์ (Gdansk) คือ
สู งถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก และเรอเนสซองซ์ ภายใน ศาลาว่าการเมืองกดังส์ “Main
Town Hall” จะมีพพ
ิ ิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ เซนต์แมรี่ “Church of St. Mary”
ซึ่งเป็ นโบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็ นสถาปัตยกรรมโบราณตั้งแต่ยคุ ปี 1500 ตั้งตระหง่านเด่นอยูใ่ น
ย่านเมืองเก่าของกดังส์ “Old Town” ซึ่งหากใครเดินผ่านไปในย่านดังกล่าวก็จะได้พบกับบ้านเมืองที่เรี ยบร้อย และ
สวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ ก (Malborg) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
โดยจุดหมายคือ ปราสาทมาลบอร์ ก “Malborg Castle” ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิค ซึ่งสร้างด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม ปราสาทมาลบอร์ ก “Malbork Castle” ป้อมยุคกลางที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสี ยงที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป แต่เดิม
เป็ นวิหารของนักรบศาสนาคริ สต์ นิกายทอยโทนิค ตัวปราสาทถูกแบ่งออกเป็ น 3 พื้นที่คือ ปราสาทบน ปราสาทกลาง และ
ปราสาทล่าง ซึ่งทั้งสามปราสาทแยกกันโดยอิสระ ต่อมาเมื่อในปี ค.ศ.1466 ทาให้ตวั ปราสาทถูกทอดทิ้งตั้งแต่บดั นั้นมา และ
ก็เสี ยหายไปตามกาลเวลา กระทัง่ ได้รับการบูรณะในศตวรรษที่ 19 และ 20 แต่ก็เสี ยหายอีกจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และก็
ได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้งดังที่เราได้เห็นกันอยูใ่ นปัจจุบนั และด้วยความยิ่งใหญ่ และสาคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง
ทาให้ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1997 จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน
(Torun) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่งใน
โปแลนด์ (Poland) หลังจากที่องค์การยูเนสโก้ ประกาศจัดอันดับให้อยูใ่ นรายชื่อเมืองมรดกโลก ภายในตัวเมืองมี
อนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์อนั สวยงามอยูด่ าษดื่นโด่งดังไม่นอ้ ยไปกว่า เมืองคราครูฟ (Krakow) เมืองโปซนาน
(Poznan) หรื อ เมืองโวสลาฟ (Wroclaw) ดังนั้น เมืองโตรุ น (Torun) จึงปรากฏอยูใ่ นแผนที่ของเมืองท่องเที่ยว
ติดอันดับในทวีปยุโรป
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สี่ของการเดินทาง (4)
07.00 น.

12.00 น.

18.00 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้นาท่านชม ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old Town” ที่ถูกบันทึกลงในรายการของ เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ โปแลนด์
(Poland) ในปี 2007 และเนชัน
่ แนล จีโอกราฟฟิ ก ได้จดั อันดับให้ ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old Town” ตลาด
เก่าโตรุน “Torun’s Old Market” และ ศาลาว่าการ “Town Hall” เป็ นหนึ่งใน 30 สถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลก
อีกด้วย โดยจุดแรก เริ่ มกันที่ ศาลาว่าการ “Town Hall” ซึ่งเป็ นหนึ่งในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ที่ได้รับยกย่องว่าสวย
ที่สุดในยุโรป จากนั้นมุง่ หน้าไปยัง โบสถ์ พระวิญญาณ “Holy Spirit Church” ซึ่งตั้งอยูใ่ กล้ๆ กับ ศาลาว่าการ
“Town Hall” เป็ นโบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปด ในสไตล์บาร็ อค ปั จจุบน
ั เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยว
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะเวียนมาเยีย่ มชมเสมอๆ ต่อด้วยการนาท่านไปชมความงดงามของ โบสถ์ เซนต์ แมรี่ “St. Mary's
Church” สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นหนึ่งในอาคารสิ่ งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะ และสถาปั ตยกรรมมาก
แห่งหนึ่งของ โปแลนด์ (Poland) และยังถือว่าเป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่มีห้องโถงสู งที่สุดในยุโรปกลางอีกด้วย จากนั้นอิสระ
ท่านลัดเลาะไปตาม ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old Town” เพื่อชมเหล่าอาคารบ้านเรื อนในสมัยยุคกลางที่ยงั คง
ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้จนถึงปัจจุบนั
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโปซนาน (Poznan) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมือง
ใหญ่ที่มีความสาคัญรองจากกรุ งวอร์ซอ และยังเป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนานกว่าเมืองอื่นๆในประวัติศาสตร์
นาท่านชม ย่านชุมชนเก่า “Old Market Square” มีจุดเด่นคือ ศาลาว่าการเมือง “Town Hall” ที่ก่อสร้างด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโปลิช-อิตาเลียน ปัจจุบนั เป็ น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองโปซนาน (Poznan)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Vivaldi Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.

โตรุน – โปซนาน

โปซนาน – โวสลาฟ – เชสโตโชวา – คาโทวิช

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้นาท่านเดินทางสู่ เมืองโวสลาฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่ง
เป็ นเมืองที่มีความสาคัญคือเป็ นเส้นทางการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างเยอรมันกับรัสเซีย เป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องใน
ศตวรรษที่ 10-15 ชม เมืองโวสลาฟ (Wroclaw) ที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าโอดร้า และมีอายุเกือบ 1,000 ปี ชมตัวเมืองที่มีสะพาน
ข้ามคลองมากถึง 100 สะพาน และข่ายใยลาคลองยาวรวมกัน 90 กม.นาท่านชม เมืองโวสลาฟ (Wroclaw) ในย่าน จัตุรัส
ตลาดโบราณ “Main Market Square” ที่สวยงามยิ่งใหญ่
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 247 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมืองดังแห่งศาสนาคริ สต์ของชาวโปแลนด์ ซึ่ งส่วนใหญ่จะนับถือคริ สต์ศาสนาในนิกายโรมันคาทอลิก นาท่านชม วิหาร
จัสนา โกรา “Jasna Gora” เป็ นวิหารที่ประดิษฐานของรู ป นักบุญมาดอนนาสีดา “Black Madonna” ซึ่งคนทั้งโลก
ที่นบั ถือคริ สต์รู้จกั เป็ นอย่างดีดว้ ยปาฏิหาริ ยท์ ี่เล่าต่อกันมา กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองคาโทวิช
(Katowice) (ระยะทาง 74 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Park Hotel Diament Katowice หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หกของการเดินทาง (6)
07.00 น.

12.30 น.

18.30 น.

คาโทวิช – ออสวีซิม – วีลซิ กา – ซากาโปเน่

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
ผ่านชมความสวยงามและเงียบสงบของย่านชนบทแห่ง ประเทศโปแลนด์ (Poland) นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ ค่ายกักกัน
ออสวิทซ์ “Schwitz Concentration Camp” ซึ่งปัจจุบนั ดูแลโดยรัฐบาลของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ซึ่งเริ่ ม
จาก ประเทศเยอรมัน (Germany) เข้ายึด ประเทศโปแลนด์ (Poland) ได้ในปลายปี 1939 ความต้องการจะหาค่าย
กักกันเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานที่ที่รัฐบาลโปแลนด์ตอ้ งการก่อสร้างเป็ นสถานที่คุมขังนักโทษการเมือง จึงได้ดดั แปลง
ตามความต้องการของนาซี และเริ่ มต้นใช้ในช่วงมิถุนายน 1940 เป็ นต้นมา ท่านจะได้เห็นภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกักกัน
รวมทั้งของจริ งที่มีการเก็บรักษาไว้ จากนั้นนาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 83 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองอันเป็ นที่ต้งั ของเหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของ ประเทศ
โปแลนด์ (Poland) เป็ นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ ได้ประกาศให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเมื่อปี 1994
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านลงสู่ใต้ดินของ เหมืองเกลือวีลิซกา “Wieliczka Saltmine” โดยชั้นที่ลึกที่สุดจะลึกถึง
327 เมตร ซึ่งที่มาของเกลือนั้นเกิดตามธรรมชาติมาประมาณ 20 ล้านปี ซึ่งในอดีตเกลือมีค่าดุจทองคา เพราะใช้ในการถนอม
รักษาอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดินซึ่งประกอบไปด้วย แกลอรี่ และห้องซึ่งสร้าง และแกะสลักจาก
เกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ ซึ่งท่านจะไม่เคยได้เห็นที่ใดมาก่อน ซึ่งเหมืองเกลือใน เมืองวีลิซกา
(Wieliczka) องค์ การยูเนสโก้ ได้ ขน
ึ้ ทะเบียนเหมืองเกลือแห่ งนีเ้ ป็ นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกด้วย

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที) จัดเป็ นเมืองที่สูงที่สุดใน ประเทศโปแลนด์ (Poland) เพราะตั้งอยูใ่ นเทือกเขาซึ่งมีความสู งระหว่าง 750 ถึง 1,000
เมตรจากระดับน้ าทะเล อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรม
ประเพณี ต่างๆ มากมายของชาวโปแลนด์อีกด้วย เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) มีประชากร 28,000 คน โดยประมาณ
ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองนี้นบั ล้านๆ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Grand Nosalowy Dwor Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
07.00 น.

13.00 น.

18.30 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี้นาท่านชม เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) เมืองรี สอร์ทเพื่อสุ ขภาพที่ได้รับความนิยมมากทั้งในช่วงฤดูหนาวและช่วง
ฤดูร้อน เนื่องจากตัวเมืองนั้นตั้งอยูใ่ กล้ๆกับ เทือกเขาตาตาร์ “Tatra Moutain” และยังจัดว่าเป็ นเมืองที่สูงที่สุดใน
ประเทศโปแลนด์ (Poland) อิสระท่านย่าน ถนนครูโปวกี้ “Krupowki Street” ถนนที่ถือว่าเป็ นที่นิยมมากที่สุด
ของเมือง โดยตลอดสองข้างทางนั้น นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเหล่าอาคารร้านค้าร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงรื่ นเริ งของ
นักแสดง และมีเวลาให้ท่านได้แวะไปซื้อของที่ระลึกซึ่งมีความโดดเด่นไม่แพ้เมืองอื่นๆ เลย จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่
เมืองคราครูฟ (Krakow) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของ
ประเทศโปแลนด์ (Poland) มายาวนานกว่า 500 ปี เมืองนี้ยงั คงความสมบูรณ์เพราะไม่ได้ถูกนาซีทาลายด้วยการทิ้งระเบิด
เช่นเดียวกับกรุ งปรากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ทาให้เราได้เห็นงานสถาปัตยกรรมที่งดงามจากช่างฝี มือในยุคเก่า
ยูเนสโก้ได้ รับ เมืองคราครูฟ (Krakow) เข้ าโครงการมรดกโลกแล้ว
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านชม จัตุรัสตลาดโบราณ “Market Square” ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยกลาง เดินชม
อาคารที่งดงามต่าง ๆ ซึ่งองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม สภาพบ้านเรื อนได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ น
อย่างดี ชมความรุ่ งเรื องในอดีต ชม อาคารการค้าผ้าในอดีต “Cloth Hall” และถือว่าเป็ นจุดหลักทางการค้าในสมัยนั้น
กระทัง่ จวบจนสมัยนี้ อาคารนี้ก็ยงั ใช้เป็ นสถานที่รับรองเชื้อพระวงศ์และเหล่าอาคันตุกะของเมือง สามารถช้อปปิ้ งซื้อของที่
ระลึกได้ที่นี่ จากนั้นนาท่านสู่จตั ุรัสใจกลางเมืองเป็ นย่านช้อปปิ้ งถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ ชม โบสถ์ เซ็นต์ แมรี่
“Mariacki Church” ที่มีชื่อเสี ยงของแท่นบูชาทาด้วยไม้แกะสลักมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Park Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่แปดของการเดินทาง (8)
07.00 น.

13.00 น.

18.30 น.

คราครู ฟ – ลับบลิน

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินขึ้น เขาวาเวล “The Wawel” ชม มหาวิหารวาเวล “Wawel Cathedral” สร้างระหว่างปี ค.ศ.1320-1364
บนพื้นที่ของโบสถ์โรมันในศตวรรษที่ 11 มหาวิหารดังกล่าวใช้เป็ นสถานที่ราชาภิเษก และสุ สานของกษัตริ ยโ์ ปลนานหลาย
ศตวรรษรวมทั้งเป็ นสุ สานของวีรบุรุษชาวโปลด้วย นาชม พระราชวังหลวง “Royal Castle” ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ใน แบบ
เรอเนซองค์ โดยกษัตริ ยซ์ ิกมุนที่ 1 หลังจากพระราชวังเดิมในแบบกอธิคถูก ไฟไหม้ในปี ค.ศ.1499 แลพถูกไฟไหม้อีกครั้ง
ในศตวรรษที่ 16 ด้านทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลับบลิน (Lublin) (ระยะทาง 307 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของ ประเทศโปแลนด์ (Poland)
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)
07.30 น.

ซากาโปเน่ – คราครู ฟ

ลับบลิน – กรุงวอร์ ซอ

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองลับบลิน (Lublin) เมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว จนทา
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12.30 น.

18.30 น.

ให้ได้รับเลือกเป็ น 1 ในตัวเลือกให้เป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2016 นาท่านชม ย่านเมืองเก่า “Lublin
Old Town” เพื่อชมความคลาสสิ กและงดงามของอาคารานเรื อนในย่านจัตุรัสเมืองเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง
จากนั้นนาท่านไปเข้าชม ปราสาทลับบลิน “Lublin Castle” ที่ถูกสร้างด้วยหินในยุคศตวรรษที่ 12 เป็ นปราสาทแบบ
สถาปัตยกรรมโกธิค และตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ นับได้ว่าเป็ นหนึ่งในปราสาทยุคกลาง
ที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศโปแลนด์ (Poland)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ ซอ (Warsaw) (ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็ น
เมืองที่มีอายุเกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั ถูกจัดว่าเป็ นเมืองใหม่สาหรับประวัติศาสตร์ของชาติโปแลนด์ จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่าน
ในการเลือกซื้อสิ นค้าในห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ที่มีร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชัน่ แบรนด์เนมมากมาย
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างคืน ณ Novotel Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สิบของการเดินทาง (10)
07.30 น.

12.00 น.

19.10 น.
22.45 น.

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าวอร์ ซอ “Warsaw Old Town” ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และโดดเด่นมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) อีกด้วย นาท่านมุง่ หน้าไปยัง จัตุรัสปราสาท “Castle Square” ซึ่ง
รู ปร่ างที่เราเห็นกันในปัจจุบนั เกิดขึ้นหลังจากทุบกาแพงเมืองในศตวรรษที่ 19 ตรงกลางเป็ นอนุสาวรี ยก์ ษัตริ ยซ์ ิกมุนที่ 3
แล้วเดินขึ้นมาที่จตั ุรัส ท่านจะมองเห็น พระราชวังหลวง “Royal Castle” ปราสาทสี แดงสด อิสระท่านชื่นชมกับ ย่าน
เมืองเก่าวอซอร์ “Warsaw Old Town” ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ลว้ น
แล้วแต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ตรง ย่านตลาดเก่า “Old Town Market Place” จะมีจตั ุรัสที่มี รูปปั้นนาง
เงือกถือโล่ห์กับดาบ “Statue of the Mermaid” ทาท่าทางขึงขังอยู่ ไม่ไกลกันนักจะเป็ น วิหารเซนต์ จอห์ น “St.
John's Cathedral” วิหารคาทอลิกที่ต้ งั อยูใ่ น ย่ านเมืองเก่ าวอซอร์ “Warsaw Old Town” และเป็ นหนึ่งในโบสถ์
ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอซอร์ (Warsaw) โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม กรุงวอซอร์ (Warsaw) ต่อด้วยการนาท่านไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์ของเฟเดอริค โชแปง “Monument
to Chopin” รู ปปั้ นของคีตกวีผม
ู ้ ีชื่อเสี ยงระดับโลก ที่ต้งั ตระหง่านอยูใ่ น สวนสาธารณะลาเซียนกี้ “Lazienki Royal
Park” ซึ่ งสวนสาธารณะดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ งใน พระราชวังลาเซียนกี้ “Lazienki Palace” พระราชวังแห่ งนี้ได้เคย
เป็ นที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาส กรุงวอซอร์
(Warsaw) เมื่อปี ค.ศ. 1897 กระทัง่ สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ วอร์ ซอ เฟรเดริก
โชแปง “Warsaw Frederic Chopin International Airport” กรุงวอซอร์ (Warsaw)
ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 1766 (ใช้ เวลาเดินทาง 2
ชั่วโมง 35 นาที)
ถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) รอ
เปลี่ยนเที่ยวบิน

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง (11)
01.25 น.

กรุงวอร์ ซอ – อิสตันบูล (ตุรกี) – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบินที่ TK 068 (ใช้ เวลาในการเดินทาง 10 ชั่วโมง)
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15.25 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทาง ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างช้าสุ ด
15 วันก่อนการเดินทางและยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ำทัวร์ เพิม่ ในกรณีทมี่ ีลูกค้ำ ต่ำกว่ ำ 15 ท่ ำน (10 – 14 ท่ ำน) ด้ วยควำมสมัครใจ หากประสงค์ที่จะ
เดินทางกับเราและมีการตกลงราคากันกับพนักงานขายแล้วตามความเหมาะสม
- โรงแรมที่พกั ตามบริ ษทั จัดให้ในรายการหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า หำกวันเข้ ำพักตรงกับงำน
เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ ำงๆ อันเป็ นผลที่ทำให้ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- บริ ษทั ฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผูเ้ ดินทางที่เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี และท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น Wheel Chair เว้นแต่
จะมีการตกลงกันกับพนักงานขาย
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ท้งั หมด หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน
หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ท่านต้องการออกตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรื อ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อ
ขอยืนยันว่าคณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับคายืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- ในกรณี ที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้ กรุ ณาออกตัว๋ ภายหลังจากการวางมัด
จาและดาเนินการยื่นวีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว หากดาเนินการดังกล่าวก่อน บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การให้ส่วนลดพิเศษสาหรับลูกค้าที่ตอ้ งการออกตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อันเนื่องมาจากบริ ษทั มี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทาตัว๋ กรุ๊ ปไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณีที่ทา่ น
ปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ในการใช้บริ การนั้นที่ทางทัวร์จดั ให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อการเข้าเมืองอัน
เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- บริษัทฯ ขอยกเลิกกำรบริกำรสำหรับ บุคคลที่มีควำมประพฤติไม่ เหมำะสมระหว่ ำงกำรเดินทำง, ผู้ที่ไม่ ยอมรับเงือ่ นไขระหว่ ำงทัวร์ ทีม่ ี
ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยง หรือกระทำกำรใดๆ ให้ ผ้ รู ่ วมเดินทำงบังคับให้ หัวหน้ ำทัวร์ ต้องกระทำกำรอืน่ ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบำงส่ งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ ำนอืน่ หรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทาการจองและวางมัดจาทัวร์เพื่อให้ท่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุ ข
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

อัตราค่าบริการ (คณะวันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องคู่
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ
หักตั๋วเครื่ องบิน (ผู้ใหญ่ )
ท่ านละ
พักเดี่ยวเพิม่
ท่ านละ

77,900.76,000.72,000.18,000.10,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

79,900.78,900.75,000.19,500.13,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ตัว๋ เครื่ องบินชั้นท่องเที่ยว สายการบินฟิ นแอร์ แอร์ ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – วอร์ ซอ – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
** Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมีนาคม 2563
2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
4. โรงแรมที่พกั จานวน 8 คืน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์
5. รถบัสปรับอากาศสภาพดี พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม./วัน)
6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่น
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็ นอาหารกลางวัน 9 มือ้ และอาหารค่า 8 มือ้
9. หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยว ให้ความรู ้ สนุกสนานและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง 50%)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าทาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ฯลฯ
ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จดั ให้
ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ในโรงแรม ซึ่งอยู่ในความดูแลของท่ านเอง
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กบั การบริการ
อัตราผกผันน้ ามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
คืนเต็มจานวน
• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน
หักค่าใช้ จ่ายจากค่ามัดจาทัวร์
• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน
หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่ คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางและวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริ ง 30 วัน โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย และ 40 วันก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรื อ High Season (เทศกาลปี ใหม่, ตรุ ษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
• หากท่านประสงค์จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัว แม้ว่าจะยกเลิกก่อนกาหนดการเดินทาง ทางบริ ษทั ขอคิดอัตรา
ค่าบริ การของเจ้าหน้าที่ท่านละ 1,000 บาท (หากจานวนผูเ้ ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอืน่ ในคณะเดินทางด้วย)

ตั๋วเครื่ องบิน
• ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป - กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยัน
ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา Refund ได้หรื อไม่ ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

โรงแรม และ ห้ องพัก
• ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double Room) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน อาจจะทาให้
ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ตอ้ งการหรื ออาจจะได้เตียงเสริ มแล้วแต่กรณี
• โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
• ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3 – 4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ
• สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
• สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กว้าง x ยาว x
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้ าหนักส่วนที่เกิน
• กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าสะพาย
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณี เกิดการล่าช้า, สู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ าเดินทาง ที่เกิดจากความผิดพลาดของ
สายการบินในทุกกรณี ทางบริ ษทั ฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและข้อเรี ยกร้องจากทางสายการบินเท่าที่จะทาได้
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เอกสารในการยื่นวีซ่าประเทศโปแลนด์
1
2
3
4

5.

6.

พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีหน้าเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น (สถานทูตเข้ มงวดมาก เรื่ องรูปถ่ าย)
ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ) ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านที่ใช้คานาหน้า
เป็ นนาง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสาเนาทั้งหมด)
หลักฐานการงาน กรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ชื่อสถานทูต เท่านั้น!!!
▪ ใช้หนังสื อรับรองจากสถานที่ทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน วันที่เข้าทางาน และระบุวนั ลา เจ้าของกิจการ ใช้
สาเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองจดทะเบียนหุน้ ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ยภาษี
▪ นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่เรี ยนอยู่
หลักฐานการเงิน
▪ กรณีออกค่าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพย์เท่านั้นเป็ นภาษาอังกฤษ และสาเนาสมุด
บัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั ) หรื อแนะนาให้ใช้ BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้
▪ กรณีมีผ้อู อกค่าใช้ จ่ายให้ ให้บคุ คลที่ออกค่าใช้จ่ายทาหนังสื อการันตีจากธนาคาร ที่ระบุชื่อผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรองการันตี
(พร้อมสาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็ นปัจจุบนั ) สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน ของผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อท่านใดท่านหนึ่ง ทาที่เขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า 20วันทาการ
สถานทูตโปแลนด์ ตั้งอยู่ท่ี ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
พนักงานที่ตดิ ต่ อ...........................................
โปรแกรม..................................................................... กาหนดการเดินทาง................................... ราคา......................................

ชื่อผูจ้ อง.............................................................................................. E-mail....................................................................
เบอร์ติดต่อ :.............................................................................................................................................
จานวน ผูใ้ หญ่......................... ท่าน เด็กอายุ 2-12 ปี ................................ท่าน เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ........................ ท่าน
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง
**กรุณากรอกข้ อมูลเป็ นภาษาอังกฤษตาม หน้ าพาสปอร์ ตและระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต่ ้ องการ เช่ นไม่ ทานเนื้อวัว เป็ นต้ น**
No.

NAME

No. Passport

Date of birth

ROP.
No.

ประเภท
ห้อง

Remark , Request
Seat , Food

1
2
3
4
5

เงื่อนไขการจอง
1.กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทาการจอง โดยโอนผ่ าน
ธ. กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส สุ ขาภิบาล 3
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. ไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาดพร้ าว 101
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์
ธ. กรุงเทพ
สาขา ลาดพร้ าว 101
ชื่ อบัญชี นาย เกษม ธันยาพฤกษ์

เลขที่ 993-2-04218-2
ออมทรัพย์
เลขที่ 233-215636-7
ออมทรัพย์
เลขที่ 021-7-05626-6
ออมทรัพย์

2.ส่ วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
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