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HIT … ชวนเที่ยวคลายรอ้น … 
เสน้ทาง 

The Best of Poland 
ดีที่สุดของเส้นทาง... โปแลนด์ 10 วัน  

กำหนดการเดนิทาง  
27 เมษายน / 3 มถินุายน 2563 

 

ตะลยุเทีย่วโปแลนด ์เมอืงใหม่ๆ ทีน่า่หลงใหล เทีย่วจากบนลงลา่ง ไมว่กไปวนมาใหเ้สยีเวลา 
ราคารบัรองคุม้กบัคณุภาพทีไ่ดร้บั ไมพ่ลาดไฮไลทท์ีท่กุทา่นรอคอยกบัการเขา้ชมเหมอืงเกลอืใตด้นิ 

พเิศษ! ชมปราสาทมาลบอรก์ พพิิธภณัฑค์า่ยกกักนั และพบกบัเมอืงมรดกโลกอกีมากมาย 
 

 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วันแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) – กดังส์ (โปแลนด์) 
06.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสารขาออก  
 ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่
ห้ามน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) โดยเที่ยวบินท่ี AY142  
 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ช่ัวโมง 20 นาที) 
15.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวานตา “Vantaa International Airport” กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศ

ฟินแลนด์ (Finland) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองกดังส์ (Gdansk) ประเทศโปแลนด์ (Poland) โดยเที่ยวบินท่ี AY1173 
 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง) 
19.30 น. ถึง ท่าอากาศยานจีดานส์ เลช วาเลซา “Gdansk Lech Walesa Airport” เมืองกดังส์ (Gdansk) (เวลาท้องถ่ินช้า

กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) เมืองศูนยก์ลางดา้น เศรษฐกิจ วฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียว เมืองน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง ทะเลโปแลนด์ 

“Poland Sea” โดยมีการร่างตน้ฉบบัแบบเมืองไวต้ั้งแต่ปีค.ศ. 1343 (พ.ศ.1886) ชาวโปลจึงไดส้ร้างเมืองขึ้นใหม่ตาม
แบบสถาปัตยกรรมในร่างตน้ฉบบัเมืองเดิม และเป็นผลส าเร็จหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

พกัค้างคืน ณ  Sadova Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2)  กดังส์ – มาลบอร์ก – โตรุน 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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เชา้น้ีน าคณะท่านชม เมืองกดังส์ (Gdansk) โดยเร่ิมตน้กนัท่ี ย่านเมืองเก่าของกดังส์ “Old Town” เม่ือผา่นทาง ประตู
เมืองเก่า “Green Gate” ท่านจะไดพ้บกบั ถนนหลักของกดังส์  “Długi Targ” ถนนท่ีมีเสน่หท่ี์สุดของยโุรปตอน
เหนือ น าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าของกดงัส์ “Old Town” ระหว่างทางท่านจะพบกบั น ้าพุรูปเทพโพไซดอน 
“Neptune Fountain” ท่ีตั้งอยูก่ลางถนน ถดัมาคือ ศาลาว่าการเมืองกดังส์ “Main  Town Hall” หอคอยสูงท่ีสุด
ใน เมืองกดังส์ (Gdansk) คือสูงถึง 81.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิก และเรอเนสซองซ์ ภายใน ศาลา
ว่าการเมืองกดังส์ “Main Town Hall” จะมีพพิิธภณัฑแ์สดงประวติัของเมือง จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์แมร่ี 
“Church of St. Mary” ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ก่อสร้างดว้ยอิฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และเป็นสถาปัตยกรรมโบราณตั้งแต่ยคุปี 
1500 ตั้งตระหง่านเดน่อยูใ่น ย่านเมืองเก่าของกดังส์ “Old Town” ซ่ึงหากใครเดินผา่นไปในยา่นดงักล่าวก็จะไดพ้บกบั
บา้นเมืองท่ีเรียบร้อย และสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malborg) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโทง) โดยจุดหมายคือ ปราสาทมาลบอร์ก “Malborg Castle” ปราสาทยคุกลางสไตลโ์กธิค ซ่ึง
สร้างดว้ยอิฐท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
น าท่านชม ปราสาทมาลบอร์ก “Malbork Castle” ป้อมยคุกลางท่ีย่ิงใหญ่และมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป แตเ่ดิม
เป็นวิหารของนกัรบศาสนาคริสต ์นิกายทอยโทนิค ตวัปราสาทถูกแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนท่ีคือ ปราสาทบน ปราสาทกลาง  และ
ปราสาทล่าง ซ่ึงทั้งสามปราสาทแยกกนัโดยอิสระ ต่อมาเม่ือในปี ค.ศ.1466 ท าให้ตวัปราสาทถูกทอดทิ้งตั้งแตบ่ดันั้นมา และ
ก็เสียหายไปตามกาลเวลา กระทัง่ไดรั้บการบูรณะในศตวรรษท่ี 19 และ 20 แต่ก็เสียหายอีกจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และก็
ไดรั้บการบูรณะใหม่อีกคร้ังดงัท่ีเราไดเ้ห็นกนัอยูใ่นปัจจุบนั  และด้วยความย่ิงใหญ่ และส าคัญทางด้านศิลปะในยุคกลาง ท า
ให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1997 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโตรุน 
(Torun) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงใน 
โปแลนด์ (Poland) หลงัจากท่ีองคก์ารยเูนสโก ้ประกาศจดัอนัดบัให้อยูใ่นรายช่ือเมืองมรดกโลก ภายในตวัเมืองมี
อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยูด่าษด่ืนโดง่ดงัไม่นอ้ยไปกว่า เมืองคราครูฟ (Krakow) เมืองโปซนาน 
(Poznan) หรือ เมืองโวสลาฟ  (Wroclaw) ดงันั้น เมืองโตรุน (Torun) จึงปรากฏอยูใ่นแผนท่ีของเมืองท่องเท่ียวติด
อนัดบัในทวปียโุรป  

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ   Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3)  โตรุน – โปซนาน 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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เชา้น้ีน าท่านชม ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old Town” ท่ีถูกบนัทึกลงในรายการของ เจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์อง โปแลนด์ 

(Poland) ในปี 2007 และเนชัน่แนล จีโอกราฟฟิก ไดจ้ดัอนัดบัให้ ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old Town” ตลาด
เก่าโตรุน “Torun’s Old  Market” และ ศาลาว่าการ “Town Hall” เป็นหน่ึงใน 30 สถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก
อีกดว้ย โดยจุดแรก เร่ิมกนัท่ี ศาลาว่าการ “Town Hall” ซ่ึงเป็นหน่ึงในอาคารศาลากลางแบบโกธิค ท่ีไดรั้บยกยอ่งว่าสวย
ท่ีสุดในยโุรป โดยอาคารแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นราวๆปี 1274 ภายในมีการจดัแสดงแกลลอร่ีท่ีเก่ียวกบัศิลปะโกธิคและนิทรรศการ 
จากนั้นมุ่งหนา้ไปยงั โบสถ์พระวญิญาณ “Holy Spirit Church” ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้ๆ  กบั ศาลาว่าการ “Town Hall” 
เป็นโบสถท่ี์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ีสิบแปด ในสไตลบ์าร็อค ปัจจบุนัเป็นอีกหน่ึงจุดทอ่งเท่ียวท่ีนกัท่องเที่ยวนิยม
แวะเวียนมาเยี่ยมชมเสมอๆ ต่อดว้ยการน าท่านไปชมความงดงามของ โบสถ์เซนต์แมร่ี “St. Mary's Church” สร้างขึ้น
ในศตวรรษท่ี 14 เป็นหน่ึงในอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีมีความโดดเดน่ทางดา้นศิลปะ และสถาปัตยกรรมมากแห่งหน่ึงของ 
โปแลนด์ (Poland) และยงัถือว่าเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์มีห้องโถงสูงท่ีสุดในยโุรปกลางอีกดว้ย จากนั้นอิสระท่านลดัเลาะไป
ตาม ย่านเมืองเก่าโตรุน “Torun’s Old  Town” เพื่อชมเหล่าอาคารบา้นเรือนในสมยัยคุกลางท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษ์
เอาไวจ้นถึงปัจจบุนั  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโปซนาน (Poznan) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  เมือง
ใหญ่ท่ีมีความส าคญัรองจากกรุงวอร์ซอ และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานกว่าเมืองอื่นๆในประวติัศาสตร์ 
โปแลนด ์

 
น าท่านชม เมืองโปซนาน (Poznan) เมืองท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าวอร์ตา “Warta River” คร่อมระหว่างเส้นทางสาย 
Amber Route กบั ชายฝ่ังทะเลบอลติก และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และยงัเป็นเมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นเมืองแห่ง
วรรณกรรม เพราะเป็นเมืองท่ีนกัประพนัธ์ชาวโปล คนแรกท่ีไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม เม่ือปี ค.ศ. 1905 คือ 
Henryk Sienkiewwicz น าท่านชม ย่านชุมชนเก่า “Old Market Square” มีจุดเด่นคอื ศาลาว่าการเมือง 
“Town Hall” ท่ีก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโปลิช-อิตาเลียน ปัจจุบนัเป็น พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์เมืองโปซนาน 
(Poznan) 

18.00 น.  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ   Vivaldi Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4)  โปซนาน – โวสลาฟ – คาโทวิช 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ีน าท่านเดินทางสู่ เมืองโวสลาฟ (Wroclaw)  (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที)  

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัคือเป็นเส้นทางการเดินทางติดต่อคา้ขายระหว่างเยอรมนักบัรัสเซียเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองใน
ศตวรรษท่ี 10-15 ชม เมืองโวสลาฟ (Wroclaw) ท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าโอดร้า เป็นเมืองหลวงของแควน้ซิเลเซียตอนใต ้และมี
อายเุกือบ 1,000 ปี ชมตวัเมืองท่ีมีสะพานขา้มคลองมากถึง 100 สะพาน และข่ายใยล าคลองยาวรวมกนั 90 กม.จากนั้นน าท่าน
ขึ้นสู่ “Panorama Raclawicka” เป็นจดุชมวิวท่ีจะไดภ้าพของเมืองแบบมุมกวา้ง อิสระทุกท่านถ่ายรูปอยา่งจุใจ 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม เมืองโวสลาฟ (Wroclaw)  ในยา่น จัตุรัสตลาดโบราณ “Main Market Square” ท่ีสวยงามย่ิงใหญ่เกือบ
เท่าของท่ี เมืองคราครูฟ  (Krakow) ชม มหาวิหารแบบโกธิค  มหาวิหารซ่ึงมีห้องโถงย่ิงใหญ่สวยงาม และ สถาบนัโอส
โซลิเนียมแห่งชาติ ปัจจบุนัประชากรของเมืองน้ีประมาณคร่ึงหน่ึงมีอายตุ  ่ากว่า 30 ปี เพราะท่ีน่ีมีสถาบนัการศึกษาชั้นสูง
จ านวนมาก จึงท าให้โวสลาฟเป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวาน่ารัก สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาโทวิช (Katowice) 
(ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที ) 

18.00 น.  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Park Hotel Diament Katowice หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  คาโทวิช – ออสวีซิม – วีลซิกา – ซากาโปเน่ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
ผา่นชมความสวยงามและเงียบสงบของยา่นชนบทแห่ง ประเทศโปแลนด์ (Poland) น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์ค่ายกักกัน
ออสวิทซ์ “Schwitz Concentration Camp” ซ่ึงปัจจบุนัดูแลโดยรัฐบาลของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) ซ่ึงเร่ิม
จาก ประเทศเยอรมัน (Germany) เขา้ยึด ประเทศโปแลนด์ (Poland) ไดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการจะหาค่าย
กกักนัเชลยศึกต่างๆ จนมาพบสถานท่ีท่ีรัฐบาลโปแลนดต์อ้งการก่อสร้างเป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษการเมือง จึงไดด้ดัแปลง
ตามความตอ้งการของนาซี และเร่ิมตน้ใชใ้นช่วงมิถุนายน 1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกกักนั 
รวมทั้งของจริงท่ีมีการเก็บรักษาไว ้จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 83 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของเหมืองเกลือท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ ประเทศ
โปแลนด์ (Poland) เป็นเหมืองใตดิ้นท่ีมหศัจรรยท่ี์สุดแห่งหน่ึงของโลก และรัฐบาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเม่ือปี 1994 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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หลงัอาหารกลางวนั น าท่านลงสู่ใตดิ้นของ เหมืองเกลือวีลิซกา “Wieliczka Saltmine” โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะลึกถึง  
327 เมตร ซ่ึงท่ีมาของเกลือนั้นเกิดตามธรรมชาติมาประมาณ 20 ลา้นปี ซ่ึงในอดีตเกลือมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอม
รักษาอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซ่ึงประกอบไปดว้ย แกลอร่ีและห้องซ่ึงสร้าง และแกะสลกัจาก
เกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพิ้ภพ ซ่ึงท่านจะไม่เคยไดเ้ห็นท่ีใดมาก่อน ซ่ึงเหมืองเกลือใน เมืองวีลิซกา 
(Wieliczka) องค์การยูเนสโก้ได้ขึน้ทะเบียนเหมืองเกลือแห่งนีเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 อีกดว้ย จากนั้นน า
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
จดัเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน ประเทศโปแลนด์ (Poland) เพราะตั้งอยูใ่นเทือกเขาซ่ึงมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000 เมตร
จากระดบัน ้าทะเล อีกทั้งยงัเป็นศนูยก์ลางของการแข่งขนักีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ มากมายของชาวโปแลนดอ์ีกดว้ย เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) มีประชากร 28,000 คน โดยประมาณ 
ในแต่ละปีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและชมความงามของเมืองน้ีนบัลา้นๆ 

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Grand Nosalowy Dwor Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6)  ซากาโปเน่ – คราครูฟ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีน าท่านชม เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) เมืองรีสอร์ทเพ่ือสุขภาพท่ีไดรั้บความนิยมมากทั้งในช่วงฤดูหนาวและช่วง
ฤดูร้อน เน่ืองจากตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่กล้ๆ กบั เทือกเขาตาตาร์ “Tatra Moutain” และยงัจดัว่าเป็นเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
ประเทศโปแลนด์ (Poland)  อิสระท่านยา่น ถนนครูโปวกี ้“Krupowki Street” ถนนท่ีถือว่าเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด
ของเมือง โดยตลอดสองขา้งทางนั้น นกัท่องเท่ียวจะไดพ้บกบัเหล่าอาคารร้านคา้ร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงร่ืนเริงของ
นกัแสดง และมีเวลาให้ท่านไดแ้วะไปซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีความโดดเด่นไม่แพเ้มืองอ่ืนๆ เลย 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราครูฟ  (Krakow) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึง
เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) มายาวนานกว่า 500 ปี เมืองน้ียงัคงความสมบูรณ์เพราะไม่ไดถู้กนา
ซีท าลายดว้ยการทิ้งระเบิดเช่นเดียวกบักรุงปรากในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท าให้เราไดเ้ห็นงานสถาปัตยกรรมท่ี
งดงามจากช่างฝีมือในยคุเก่า ยูเนสโก้ได้รับ เมืองคราครูฟ  (Krakow) เข้าโครงการมรดกโลกแล้ว 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
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หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม จัตุรัสตลาดโบราณ “Market Square” ซ่ึงมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในยโุรปสมยักลาง  ขนาด
ความกวา้ง 4 เฮคตา้ร์  อาคารท่ีมีช่ือเสียงรอบๆ จตุรัสสร้างในศตวรรษท่ี 14  ประชาชนให้จตัุรัสดงักล่าวเฉลิมฉลองพิธี
ราชาภิเษกกษตัริยโ์ปล  อีกทั้งใชใ้นพิธีทางศาสนาตั้งแต่ในอดีต  เดินชมอาคารท่ีงดงามต่าง ๆ ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกยกยอ่งให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม สภาพบา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ชมความรุ่งเรืองในอดีต  ชม อาคารการค้าผ้า
ในอดีต “Cloth Hall” และถือว่าเป็นจดุหลกัทางการคา้ในสมยันั้น กระทัง่จวบจนสมยัน้ี อาคารน้ีก็ยงัใชเ้ป็นสถานท่ี
รับรองเช้ือพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมือง สามารถชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี จากนั้นน าท่านสู่จตุรัสใจกลางเมือง
เป็นยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองน้ี ชม โบสถ์เซ็นต์แมร่ี “Mariacki Church”  ท่ีมีช่ือเสียงของแท่นบูชา
ท าดว้ยไมแ้กะสลกัมาตั้งแต่สมยัศรรษตวรรษท่ี14  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Park Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  คราครูฟ – เขาวาเวล – เชสโตโชวา – กรุงวอร์ซอ  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินขึ้น เขาวาเวล “The Wawel” ชม มหาวิหารวาเวล “Wawel Cathedral”   สร้างระหว่างปี ค.ศ.1320 -
1364  บนพ้ืนท่ีของโบสถโ์รมนัในศตวรรษท่ี 11 มหาวิหารดงักล่าวใชเ้ป็นสถานท่ีราชาภิเษก  และสุสานของกษตัริยโ์ป
ลนานหลายศตวรรษรวมทั้งเป็นสุสานของวีรบุรุษชาวโปลดว้ย น าชม พระราชวังหลวง “Royal Castle” ซ่ึงสร้างขึ้น
ใหม่ใน แบบเรอเนซองค ์โดยกษตัริยซิ์กมุนท่ี 1 หลงัจากพระราชวงัเดิมในแบบกอธิคถูก  ไฟไหมใ้นปี ค.ศ.1499  และ 
ถูกไฟไหมอี้กคร้ังในศตวรรษท่ี 16 ดา้นทิศเหนือ จึงมีการสร้างใหม่ในแบบบาโรค หลงัจากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่     
เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองดงัแห่งศาสนา
คริสตข์องชาวโปแลนด ์ซ่ึงส่วนใหญ่จะนบัถือคริสตศ์าสนาในนิกายโรมนัคาทอลิก 

13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม วิหารจัสนา โกรา “Jasna Gora” เป็นวิหารท่ีประดิษฐานของรูป นักบญุมาดอนนาสีด า 
“Black Madonna” ซ่ึงคนทั้งโลกท่ีนบัถือคริสตรู้์จกัเป็นอยา่งดีดว้ยปาฏิหาริยท่ี์เล่าต่อกนัมา จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ 
กรุงวอร์ซอ (Warsaw) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีมีอายเุกือบ 700 ปี แต่ก็ยงั
ถูกจดัว่าเป็นเมืองใหม่ส าหรับประวติัศาสตร์ของชาติโปแลนด ์ 

19.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

http://www.hit-tour.com/
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วันท่ีแปดของการเดินทาง (8)  กรุงวอร์ซอ  
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเร่ิมตน้ชม กรุงวอซอร์ (Warsaw) ดว้ยการน าท่านไปถา่ยรูปกบั อนุสาวรีย์ของเฟเดอริค โชแปง “Monument 

to Chopin” รูปป้ันของคีตกวีผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก ท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่น สวนสาธารณะลาเซียนกี ้“Lazienki Royal 

Park”  ซ่ึงสวนสาธารณะดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงใน พระราชวังลาเซียนกี ้“Lazienki Palace” พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้คย
เป็นท่ีประทบั ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ของไทย เม่ือคร้ังเสดจ็ประพาส กรุงวอซอร์ 

(Warsaw)  เม่ือปี ค.ศ. 1897 

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ “Warsaw Old Town” ยา่นประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง และโดดเดน่มาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) อีกดว้ย น าท่านมุ่งหนา้ไปยงั จัตุรัสปราสาท “Castle Square”  
ซ่ึงรูปร่างท่ีเราเห็นกนัในปัจจบุนัเกิดขึ้นหลงัจากทบุก าแพงเมืองในศตวรรษท่ี 19 ตรงกลางเป็นอนุสาวรียก์ษตัริยซิ์กมุนท่ี 3 
ท่ีทรงยา้ยเมืองหลวงจาก เมืองคราครูฟ (Krakow) มาสู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) แลว้เดินขึ้นมาท่ีจตัุรัส ท่านจะ
มองเห็น พระราชวังหลวง “Royal Castle” ปราสาทสีแดงสดท่ีดูใหม่กว่าท่ีคิดไว ้ไหนบอกว่าเป็นเมืองเก่า ท่ีปราสาทน้ีดู
ใหม่เป็นเพราะมนัเพ่ิงถูกสร้างขึ้นมา เขตเมืองในแถบน้ีโดนบอมจนแทบไมเ่หลืออะไรจะบอกว่าเหลือแต่ซากก็ไม่ผิด ในการ
สร้างเมืองขึ้นมาใหม่น้ีชาวโปลิชไดใ้ชภ้าพ กรุงวอซอร์ (Warsaw) 22 มุมมองโดยจิตรกรเอกชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คา
นาเลต็โต เป็นตน้แบบในการบูรณะ กรุงวอซอร์ (Warsaw) จนกลบัมาเป็นเมืองหลวงท่ีสวยงาม อิสระท่านช่ืนชมกบั 
ย่านเมืองเก่าวอซอร์ “Warsaw Old Town” ท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่
ลว้นแลว้แต่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 13 ตรง ย่านตลาดเก่า “Old Town Market Place” จะมีจตัุรัสท่ีมี รูปป้ัน
นางเงือกถือโล่ห์กบัดาบ “Statue of the Mermaid” ท าท่าทางขึงขงัอยู ่ซ่ึงนางเงือกตวัน้ีมีต านานว่า เดิมนางเงือกมี 2 
ตวัเป็นพ่ีนอ้งกนั ทั้งสองว่ายน ้าเล่น ตวัหน่ึงว่ายมาท่ี ประเทศโปแลนด์ (Poland) ส่วนอีกตวัว่ายไปที่ เดนมาร์ก 

(Denmark) ตวัท่ีว่ายมาท่ี โปแลนด์ (Poland) โดนชาวประมงจบัได ้และถูกน ามาแสดงโชว ์จนมีชายคนหน่ึงมาช่วย
ไว ้นางเงือกตอ้งการตอบแทนบญุคุณจึงสญัญาว่าจะออกมาช่วยปกป้องเมืองเม่ือเมืองไม่ปลอดภยั รูปป้ันนางเงือกน้ีจึงเป็น
เหมือนสัญลกัษณ์ของ กรุงวอซอร์ (Warsaw) ไม่ไกลกนันกัจะเป็น วิหารเซนต์จอห์น “St. John's Cathedral” 

วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยูใ่น ย่านเมืองเก่าวอซอร์ “Warsaw Old Town” และเป็นหน่ึงในโบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของกรุงวอ
ซอร์ (Warsaw) โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 14   

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 

 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9)  กรุงวอร์ซอ – กรุงเฮลซิงก ิ(ฟินแลนด์) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วอร์ซอ เฟรเดริกโชแปง “Warsaw Frederic Chopin 

International Airport” กรุงวอซอร์ (Warsaw) ประเทศโปแลนด์ (Poland) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) 

13.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) โดยเที่ยวบินท่ี AY1144  
 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 40 นาที) 
15.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติวานตา “Vantaa International Airport” กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศ

ฟินแลนด์ (Finland) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ รอเปล่ียนเที่ยวบิน 
17.30 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบิน AY141 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 45 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10)  กรุงเทพฯ 
07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

หมายเหตุ  
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้าอยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีทีม่ีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำน

เทศกำลเทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่

จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือ

ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไมไ่ด ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี  

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคบัให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ     77,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     76,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ     72,000.-   บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ     22,000.-   บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ     10,000.-   บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินฟินแอร์ แอร์ไลน์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – กดงัส์ // วอร์ซอ– เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนธนัวาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกั จ านวน 8 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 7 มือ้ และอาหารค ่า 7 มือ้ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 50%) 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. คา่ใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ในโรงแรม ซ่ึงอยู่ในความดูแลของท่านเอง 
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษตี่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
 

การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

• หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวั  แมว่้าจะยกเลิกก่อนก าหนดการเดินทาง ทางบริษทัขอคดิอตัรา
ค่าบริการของเจา้หนา้ท่ีท่านละ 1,000 บาท (หากจ านวนผูเ้ดินทางลดลง ส่งผลกระทบต่อท่านอืน่ในคณะเดินทางดว้ย) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคอื 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศโปแลนด์ 
 

1 พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมาก เร่ืองรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้

เป็นนาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)  (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงาน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูต เท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างาน และระบุวนัลา เจา้ของกิจการ ใช้
ส าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษ ี 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


       The Best of Poland 10 Days AY Apr – Jun 2020  page13     

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด
บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) หรือแนะน าให้ใช ้BANK STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให ้

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่ายท าหนังสือการันตีจากธนาคาร ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี 
(พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให ้

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่า 20วันท าการ 

สถานทูตโปแลนด์ ตั้งอยู่ท่ี ช้ัน 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 
 
 

พนักงานที่ตดิต่อ........................................... 
โปรแกรม..................................................................... ก าหนดการเดินทาง................................... ราคา...................................... 

ช่ือผูจ้อง.............................................................................................. E-mail.................................................................... 
เบอร์ติดต่อ :............................................................................................................................................. 
จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

**กรุณากรอกข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ตและระบขุ้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่นไม่ทานเน้ือวัว เป็นต้น** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 
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1             

2             

3             

4             

5             
 

เง่ือนไขการจอง 
 

 1.กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ธ. กสิกรไทย  สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์   
ธ. ไทยพาณิชย์  สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101    เลขท่ี 021-7-05626-6 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

 
 2.ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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