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วนัพุธที่ 11 กนัยายน 2562 (1)  กรุงเทพฯ 
20.00 น. พบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์กีช แอร์ไลน์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล หรือสั้นๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ม
น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ[ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองไดแ้ละ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 

23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (ใช้เวลาในการเดินทาง  
 10 ช่ัวโมง 20 นาที) 
  

วนัพฤหัสบดีที่ 12 กนัยายน 2562 (2) อสิตลับูล (ตุรก)ี –  กรุงวอซอร์ (โปแลนด์)  
05.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) 
 รอเปลี่ยนเที่ยวบิน (เวลาท้องถ้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 
07.50 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงวอซอร์ (Warsaw) โดยเที่ยวบินที่ TK 1265 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
09.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วอร์ซอ เฟรเดริกโชแปง “Warsaw Frederic Chopin International  

 Airport” กรุงวอซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงของ ประเทศโปแลนด์ (Poland) หลงัผ่านพิธีการศุลกากรแลว้ (เวลา 
 ท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) รถโคช้ปรับอากาศรอรับ น าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) เมืองท่ีมีอายุ 
 เกือบ 700 ปี แต่กย็งัถูกจดัว่าเป็นเหมืองใหม่ส าหรับประวติัศาสตร์ของประเทศโปแลนด์ (Poland) น าท่านเร่ิมตน้ชม กรุง 
 วอซอร์ (Warsaw) ดว้ยการน าท่านไปถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ของเฟเดอริค โชแปง “Monument to Chopin” รูปป้ัน 
 ของคีตกวีผูมี้ช่ือเสียงระดบัโลก  ท่ีตั้งตระหง่านอยูใ่น สวนสาธารณะลาเซียนก้ี “Lazienki Royal Park” ซ่ึงสวน  
 สาธารณะดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงใน พระราชวังลาเซียนก้ี “Lazienki Palace” พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้คยเป็นที่ประทบั  
 ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 5) ของไทย เม่ือคร้ังเสดจ็ประพาสกรุงวอซอร์ (Warsaw)  เม่ือปี  
 ค.ศ. 1897  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ “Warsaw Old Town” ยา่นประวติัศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง และ มีความโดด 
 เด่นมากที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศโปแลนด์ (Poland) อีกดว้ย จากนั้นน าท่านมุ่งหนา้ไปยงั จัตุรัสปราสาท “Castle   

 Square” ซ่ึงรูปร่างที่เราเห็นกนัในปัจจุบนัเกิดข้ึนหลงัจากทุบก าแพงเมืองในศตวรรษท่ี 19 ตรงกลางเป็นอนุสาวรีย ์
 กษตัริยซิ์กมุนที่ 3 ที่ทรงยา้ยเมืองหลวงจาก เมืองคราครูฟ  (Krakow) มาสู่ กรุงวอซอร์ (Warsaw) แลว้เดินข้ึนมา 
 ที่จตุัรัส ท่านจะมองเห็น พระราชวังหลวง “Royal Castle” ปราสาทสีแดงสดที่ดูใหม่กว่าที่คิดไว ้ไหนบอกว่าเป็นเมือง 
 เก่า ท่ีปราสาทน้ีดูใหม่เป็นเพราะมนัเพิ่งถูกสร้างข้ึนมา เขตเมืองในแถบน้ี โดนระเบิดจนแทบไม่เหลืออะไร จะบอกว่าเหลือ 
 แต่ซากกไ็ม่ผิด ในการสร้างเมืองข้ึนมาใหม่น้ี ชาวโปลิชไดใ้ชภ้าพ กรุงวอซอร์ (Warsaw)  22 มุมมองโดยจิตรกรเอก 
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 ชาวอิตาเลียน เบอร์นาโด คานาเลต็โต เป็นตน้แบบในการบูรณะ จนกลบัมาเป็นเมืองหลวงที่สวยงาม อิสระท่านช่ืนชมกบั  
 ย่านเมืองเก่าวอซอร์  “Warsaw Old Town” ที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีความเก่าแก่ โดยอาคารส่วนใหญ่ 
 ลว้นแลว้แต่ถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 13 ตรง ย่านตลาดเก่า “Old Town Market Place” จะมีจตุัรัสที่มีรูปป้ันนาง 
 เงือกถือโล่ห์กับดาบ “Statue of the Mermaid” ไม่ไกลกนันักเป็น วิหารเซนต์จอห์น “St. John's Cathedral”  

 วิหารคาทอลิกท่ีตั้งอยูใ่น ย่านเมืองเก่าวอซอร์ “Warsaw Old Town” และเป็นหน่ึงในโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สุดของกรุง 
 วอซอร์ (Warsaw) โดยวิหารถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14  
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักค้างคืน ณ  Novotel Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัศุกร์ที่ 13 กนัยายน 2562 (3)  กรุงวอซอร์ – เชสโตโชวา – คาโทวชิ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง  
 30 นาที) เป็นเมืองใน ประเทศโปแลนด์ (Poland) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องประเทศ บนฝ่ังแม่น ้าวาร์ตา  เป็นชุมทางรถไฟ มี 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอ กระดาษ เหลก็กลา้ ผลิตภณัฑอ์าหาร นอกจากนั้นยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นเมือง 
 ทีม่ัง่คัง่ในศตวรรษท่ี 10 ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 ตกอยูใ่ตก้ารยดึครองของกองก าลงัฝ่ายเยอรมนั 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) เมืองดงัแห่งศาสนาคริสตข์องชาวโปแลนด ์ซ่ึงส่วน 
 ใหญ่จะนบัถือคริสตศ์าสนาในนิกายโรมนัคาทอลิก ชม วิหารจัสนา โกรา “Jasna Gora” ซ่ึงเป็นวิหารที่ประดิษฐานของ 
 รูป นักบุญมาดอนนาสีด า “Black Madonna” ซ่ึงคนทั้งโลกท่ีนบัถือคริสตรู้์จกัเป็นอยา่งดีดว้ยปาฏิหาริยท์ี่เล่าต่อกนัมา   
 ตวัโบสถส์ร้างในศตวรรษที ่14 ในปี ค.ศ.1382 โดยการบริจาคท่ีดินของท่านดยคุ แห่งโอปอล พร้อมทั้งไดม้อบรูปท่ีรู้จกักนั 
 โดยทัว่ไปว่า นักบุญมาดอนนาสีด า “Black Madonna” ซ่ึงในขณะท่ีมอบให ้ภาพน้ีกมี็อายหุลายร้อยปี จากการพิสูจน ์
 ทางวิทยาศาสตร์ กพ็บวา่เป็นรูปในยคุไบเซนไทน์  ตวัวิหารไดรั้บการต่อเติมหลายคร้ังในหลายศตวรรษต่อมา  วิหารจัสนา  
 โกรา “Jasna Gora” ไม่ใช่เป็นเฉพาะสถานที่ส าคญัทางศาสนาที่สุดของชาวโปล แต่ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของการต่อสู้เพื่อ  
 เอกราชอีกดว้ย ซ่ึงคุณพ่อออกสัตีนน าผูค้นต่อตา้นการยดึครองของสวีเดน (Sweden) ส าเร็จในปี ค.ศ.1665  ดงันั้นจึงไม่ 
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 น่าแปลกใจท่ีจะไดเ้ห็นนกัแสวงบุญหลายลา้นคนมาเสวงบุญ ณ วิหารแห่งน้ี จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาโทวิช   
 (Katowice) (ระยะทาง 75 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักค้างคืน ณ  Angelo Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที่ 14 กนัยายน 2562 (4)  คาโทวชิ – ออสวซิีม – คราครูฟ 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองออสวีซิม (Oswiecim) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาท)ี  ผ่านชมความ 
 สวยงามและเงียบสงบของยา่นชนบทแห่ง โปแลนด์ (Poland) จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันออสวิทซ์  
 “Auschwitz Concentration Camp” ซ่ึงปัจจุบนัดูแลโดยรัฐบาลของ โปแลนด์ (Poland) ซ่ึงเร่ิมจาก เยอรมัน  
 (Germany) เขา้ยดึโปแลนด์ (Poland) ไดใ้นปลายปี 1939 ความตอ้งการ จะหาค่ายกกักนัเชลยศึกต่างๆ จนมาพบ 
 สถานที่ท่ีรัฐบาลโปแลนดต์อ้งการก่อสร้างเป็นสถานที่คุม ขงันกัโทษการเมืองจึงไดด้ดัแปลงตามความตอ้งการของนาซี  
 และเร่ิมตน้ใชใ้นช่วงมิถุนายน 1940 เป็นตน้มา ท่านจะไดเ้ห็นภาพถ่ายต่างๆ ของค่ายกกักนั รวมทั้งของจริงท่ีมีการเกบ็รักษา 
 ไว ้ภายในตึกต่างๆ ถึง 20 อาคาร และท่านจะไดเ้ห็นของใชต่้างของเชลยชาวยวิที่ถูกหลอกใหม้าอยูท่ี่น่ี อาทิ กระเป๋าเดินทาง  
 รองเทา้ แปรงสีฟัน หวี และเส้นผมท่ีว่ากนัว่ามีน ้าหนกัรวมกว่า 7 ตนั และ ชมหอ้งอาบน ้า หอ้งท่ีพวกนาซีใชส้ าหรับก าจดั 
 เชลยโดยใชแ้ก๊สพิษสังหารหมู่ พร้อมชมภาพยนตร์สั้นๆท่ีถ่ายท าโดยทหารรัสเซีย เม่ือคร้ังเขา้ยดึค่ายน้ีคืนจาก เยอรมัน  
 (Germany) ว่ากนัว่า ณ สถานท่ีน้ีมีคนตายกว่า 1 ลา้น 5 แสนคน โดยเกือบทั้งหมดเป็นชาวยวิ  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคราครูฟ (Krakow) (ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาท)ี  
 เมืองหลวงเก่าของ โปแลนด์ (Poland) มายาวนานกว่า 500 ปี เมืองน้ียงัคงความสมบูรณ์เพราะไม่ไดถู้กนาซีท าลายดว้ย 
 การท้ิงระเบิดเช่นเดียวกบั กรุงปราก (Prague) ในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ีสองท าใหเ้ราไดเ้ห็นงานสถาปัตยกรรมที่ 
 งดงามจากช่างฝีมือในยคุเก่า ยเูนสโกไ้ดรั้บ เมืองคราครูฟ (Krakow) เขา้โครงการมรดกโลกแลว้ น าท่านชม จัตุรัส 
 ตลาดโบราณ “Market Square” ซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุดในยโุรปสมยักลาง  ขนาดความกวา้ง 4 เฮคตา้ร์ อาคารที่มี 
 ช่ือเสียงรอบจตุัรัส สร้างในศตวรรษที ่14  ประชาชนไดพ้ร้อมใจกนัใหจ้ตุัรัสดงักล่าวเป็นสถานที่เฉลิมฉลองพิธีราชาภิเษก 
 ของกษตัริยโ์ปล  อีกทั้งใชใ้นพิธีทางศาสนาตั้งแต่ในอดีต  เดินชมอาคารที่งดงามต่างๆ ซ่ึงองคก์ารยเูนสโกย้กยอ่งใหเ้ป็น 
 มรดกโลกทางวฒันธรรม สภาพบา้นเรือนไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ชมความรุ่งเรืองในอดีต อาคารการค้าผ้าในอดีต  
 “Cloth Hall” และถือว่าเป็นจุดหลกัทางการคา้ในสมยันั้น กระทัง่จวบจนสมยัน้ี อาคารน้ีกย็งัใชเ้ป็นสถานท่ีรับรอง 
 เช้ือพระวงศแ์ละเหล่าอาคนัตุกะของเมือง ผ่านชม ป้อมปราการ “Barbacan” อายกุว่า 600 ปีปกปักษรั์กษาเมืองท่ี 
 หลงเหลืออยู ่แนวก าแพงเมืองเดิมเป็นที่ช่ืนชอบของศิลปินที่จะมาแสดงผลงานและ ประตูทางเข้าเมือง “Florian Gate”  
 สร้างข้ึนตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชม โบสถ์เซ็นต์แมร่ี “Mariacki Church” ที่มีช่ือเสียงของแท่นบูชาท าดว้ยไมแ้กะสลกั 
 มาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 สามารถชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ   Best Western Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัอาทิตย์ที่ 15 กนัยายน 2562 (5)  คราครูฟ – วลีซิกา – ซาโกปาเน่ 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 14 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาท)ี เมืองอนัเป็นท่ีตั้ง 

http://www.hit-tour.com/
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 ของเหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของ โปแลนด์ (Poland) เป็นเหมืองใตดิ้นที่มหศัจรรยท์ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก 
 และรัฐบาลโปแลนด ์ไดป้ระกาศใหเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวเม่ือปี 1994 น าท่านลงลิฟตสู่์ ใตดิ้นของ เหมืองเกลือวีลิซกา  
 “Wieliczka Saltmine” โดยชั้นท่ีลึกท่ีสุดจะลึกถึง 327 เมตร ซ่ึงท่ีมาของเกลือนั้นเกิดตามธรรมชาติมาประมาณ 20  
 ลา้นปี ซ่ึงในอดีตเกลือมีค่าดุจทองค า เพราะใชใ้นการถนอมรักษาอาหารมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ชมเหมืองเก่าแก่ใตดิ้นซ่ึง 
 ประกอบไปดว้ย แกลอร่ีและหอ้งซ่ึงสร้างและแกะสลกัจากเกลือทั้งหมด ชมความงามของทะเลเกลือใตพ้ิภพ ซ่ึงท่านจะ 
 ไม่เคยไดเ้ห็นที่ใดมาก่อน ซ่ึงเหมืองเกลือใน เมืองวีลิซกา (Wieliczka) องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเหมืองเกลือ 
 แห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกโลกในปี ค.ศ. 1988 

  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาโกปาเน่  (Zakopane) (ระยะทาง 96  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45  
 นาที) จดัเป็นเมืองท่ีสูงที่สุดใน ประเทศโปแลนด์ (Poland) เพราะตั้งอยูใ่นเทือกเขาซ่ึงมีความสูงระหว่าง 750 ถึง 1,000  
 เมตรจากระดบัน ้าทะเล อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของการแข่งขนักีฬาฤดูหนาวหลายชนิด ทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรม 
 ประเพณีต่าง ๆ มากมายของชาวโปแลนดอ์ีกดว้ย เมืองซาโกปาเน่ (Zakopane) มีประชากร 28,000 คนโดยประมาณ  
 แต่ในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและชมความงามของเมืองน้ีนบัลา้นๆ น าท่านชม เมืองซาโกปาเน่  
 (Zakopane) เมืองรีสอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมมาก ทั้งในช่วงฤดูหนาวและช่วงฤดูร้อน เน่ืองจากตวัเมืองนั้นตั้งอยูใ่กล้ๆ  
 กบั เทือกเขาตาตาร์ “Tatra Moutain” และยงัจดัว่าเป็นเมืองท่ีสูงที่สุดในประเทศโปแลนด์ (Poland)  อิสระท่าน 
 ยา่น ถนนครูโปวก้ี “Krupowki Street” ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองขา้งทางนั้น  
 นกัท่องเที่ยวจะไดพ้บกบัเหล่าอาคารร้านคา้ร้านอาหาร รวมไปถึงการแสดงร่ืนเริงของนกัแสดง และมีเวลาใหท้่านไดแ้วะ 
 ไปซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีความโดดเด่นไม่แพเ้มืองอื่นๆ เลย 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัจนัทร์ที่ 16 กนัยายน 2562 (6)  ซาโกปาเน่ – เอสเตอร์กอม (ฮังการี) – วเีซอกราด – บูดาเปสต์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านขา้มพรมแดนสู่ เมืองเอสเตอร์กอม (Esztergom) ประเทศฮังการี (Hungary) (ระยะทาง 295 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าและในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของฮังการี (Hungary) อยูติ่ดกบัพรมแดน 
 ของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia)  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

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


  Discovery Poland & Hungary 8 Days TK Sep 2019 Page6     

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

318/141 หมูบ่า้นเมอร์รทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กทม. 10310  

 

 

 
 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเที่ยวชม โบสถ์เอสเตอร์กอม “Esztergom Basilica” ท่ีไดส้ร้างข้ึนใหม่ราวๆ ปี ค.ศ.1822  
 โดยตวัโบสถ ์ดั้งเดิมถูกสร้างข้ึนในช่วงราวๆ ปี ค.ศ. 1000 - 1010 แต่โดนเผาท าลายในเวลาต่อมา จึงท าใหต้อ้งสร้างใหม่ 
 อยูห่ลายรอบ ภายในโบสถท์่านจะพบกบัสถาปัตยกรรมที่งดงาม ต่อดว้ย เที่ยวชมเมืองท่ีกล่าวกนัว่า โรแมนติกจนยากที่จะ 
 ลืมเลือนอีกเมืองคือ เมืองวีเซอกราด (Visegrad) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) ตั้งอยูท่าง 
 ฝ่ังขวาของ แม่น ้าดานูบ  “Danube River” ซ่ึงเป็นส่วนโคง้ของแม่น ้าเหมาะกบัการท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ เมืองน้ีมีความ 
 งดงามประดุจหน่ึงภาพวาด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 43 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองท่ีตั้งอยูส่องฝ่ัง แม่น ้าดานูบ  “Danube River” แยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อนัไดแ้ก่  
 เมืองบูดา (Buda) และ เมืองเปสต์ (Pest) อนัเป็นที่มาของค าว่า บูดาเปสต์ (Budapest) นครที่สวยงามดว้ย 
 สถาปัตยกรรมอนัล  ้าค่าริมสองฝ่ัง แม่น ้าดานูบ “Danube River” สมญานาม “ราชินีแห่งลุ่มน ้าดานูป”  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืน ณ  Mercure Buda Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที่ 17 กนัยายน 2562 (7)  บูดาเปสต์ – เซ็นต์เทนเดอร์ – อสิตลับูล (ตุรก)ี 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) โดยเร่ิมกนัท่ี จัตุรัสวีรบุรุษ “Hero's Square” ที่มีรูปป้ันของบรรพบุรุษ 
 ชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่ารวมตวักนัสร้างเมืองกนัข้ึนมาจนถึงปัจจุบนั กอ่นขา้มแม่น ้าดานูป สู่ คาสเซิลฮิลล์“Castle Hill” บน 
 ฝ่ังบูดาดินแดนทั้งสองฟากคือ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) มารวมตวักนัในปี ค.ศ.1873 ดินแดนแห่งน้ีเคยถูกผูรุ้กรานจาก 
 มองโกลเม่ือพนัปีก่อน แลว้ชาวเติร์กถึงเขา้มาปกครองต่อในระหว่างปี 1526-1626 จากนั้นชม ป้อมชาวประมง   
 “Fisherman’s Bastion” ร่องรอยแห่งอดีตเคยเป็นเขตคา้ขายเก่าแก่ เพิ่งมาบูรณะใหม่ใหมี้ทางเดินบางส่วนมีหลงัคา  
 คลุมและยอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ เหนือข้ึนไปดา้นบนเป็น โบสถ์ม็อทยอช “Mathias Church” ที่สร้างมาตั้งแต่ 
 คริสตศ์ตวรรษที่15 ต่อมาบูรณะใหเ้ป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อค อนุสาวรียน์กับุญสตีเฟ่นที่เปลี่ยนชาวฮงักาเรียนใหม้านบั 
 ถือศาสนาคริสต ์ถดัลงมาเป็น ป้อมซิตาเดลลา “Citadel” ที่ ประเทศออสเตรีย(Austria) สร้างไวเ้พื่อร าลึกถึงการรบ 
 ที่ไดรั้บชยัชนะเหนือชาวฮงัการี ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นสัญลกัษณ์แห่งสันติภาพ เป็นรูปป้ันเทพธิดาชูกิ่งปาลม์ไวเ้หนือศีรษะ  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์เทนเดอร์ (Szentendre) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
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 เมืองท่องเที่ยวเลก็ๆ ที่ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่น ้าดานูบ  “Danube River” แม่น ้าสายส าคญั ท่ีมีความยาวเป็นอนัดบั 2 ของทวีป 
 ยโุรป น าท่านสัมผสักบับรรยากาศของกลิ่นอายแห่งศิลปะท่ีสามารถพบไดใ้นทุกมุมถนน จึงไม่แปลกใจนกั ถา้หากท่านจะ 
 พบเห็นเหล่าศิลปินและแกลเลอร่ีขนาดเลก็จ านวนมาก เร่ิมกนัท่ี บริเวณ จัตุรัสหลักของเมือง “Main Square” อิสระท่าน 
 เดินลดัเลาะไปตามถนนใหท้่านไดเ้ยีย่มชมอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมบาร็อค รวมไปถึงเหล่า 
 ร้านคา้ และแกลเลอร่ีต่างๆไดอ้ยา่งง่ายดาย  จากนั้นไปชม อนุสาวรีย์ไม้กางเขน “Memorial Cross” อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ 
 ที่ส าคญัของ เมืองเซ็นต์เทนเดอร์ (Szentendre) เป็นสถานที่แห่งระลึกถึงการรอดพน้จากภยัพิบติัในอดีต โดยอนุสาวรีย  ์
 แห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปี 1763 กระทัง่ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางเขา้สู่ สนามบินนานาชาติ เฟเรนซ์ ลิซท์ “Ferenc  

 Liszt International Airport” (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  
20.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ประเทศตุรกี (Turkey) โดยเที่ยวบินที่ TK 1038 (ใช้เวลาในการเดินทาง   
 2 ช่ัวโมง 5 นาที) 
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตัลบูล “Istanbul International Airport” ณ เมืองอิสตันบูล (Istanbul)  
 รอเปลี่ยนเที่ยวบิน  
  

วนัพุธที่ 18 กนัยายน 2562 (8)  อสิตลับูล – กรุงเทพฯ 
01.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบิน TK 068 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 35 นาที) 
15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  

 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

 
 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 

วนั และยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาท ิการล่าชา้ของสาย  การบินการนดั  หยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากที่สุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็ อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ และ ท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่

มีการตกลงกบัพนกังานขาย  
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หาก

ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 69,900.- บาท  
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 69,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 62,900.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่) ท่านละ 22,000.- บาท  
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ   9,000.- บาท 

 

อัตราน้ีรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินเตอร์กีช แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ –  อิสตันบูล – วอซอร์ // บูดาเปส – อิสตันบูล – กรุงเทพฯ   

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนมิถุนายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 
4. โรงแรมที่พัก จ านวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 6 ม้ือ และ อาหารค า่ 5 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง

การเดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพัก, ค่าอาหารที่ส่ังมาทานในห้องพัก ฯลฯ  
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารที่ส่ังเพิ่มเติมพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ข้ึนอยู่กับการบริการ 
5. อัตราผกผันน ้ามันและภาษีต่าง ๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน  

6. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 

 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจ านวน   

 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund  ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยนืยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

 

โรงแรมและห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+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  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศโปแลนด์ 
1 พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมาก เร่ืองรูปถ่าย) 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้

เป็นนาง)ใบเปลี่ยนช่ือนามสกุล (ถา้มี) (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลาเจา้ของกิจการ ใช้
ส าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 

 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่
5. หลกัฐานการเงิน 

 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ท่านั้นเป็นภาษาองักฤษ และส าเนาสมุด
บญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั)หรือแนะน าใหใ้ชB้ANK STATEMENTที่ทางธนาคารออกให ้

 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้ายท าหนังสือการันตีจากธนาคาร ที่ระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี
(พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชน ของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าที่เขตหรืออ  าเภอ
เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 20วนัท าการ 

สถานทูตโปแลนด์ ตั้งอยู่ที ่ช้ัน 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวทิยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
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318/141 หมูบ่า้นเมอร์รทิ เพลส ลาดพรา้ว 87 แยก 10 แขวงคลองเจา้คณุสงิห์ เขตวงัทองหลาง กทม. 10310  

 

 

แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง.............................................................................................................................. 

เบอร์ติดต่อ.......................................................................................................................... 

โปรแกรม........................................................................... ก  าหนดการเดินทาง............................................................ 

ราคา.................................................................. E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เดก็อาย ุ2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

 
สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport 
Date of 
birth 

ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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