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HIT… อยากชวนท่านเที่ยว ... 
เสน้ทาง 

New Year in Eastern Europe   
ฮังการี สโลวัค เชค และ ออสเตรีย 10 วัน  

ก าหนดการเดนิทาง  
 29 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 

 
ส าหรับลกูคา้ HIT TOUR ต้องพเิศษที่สดุ 

พกัคา้งคนืทีก่รงุปราก 2 คนื ไดเ้ทีย่วจใุจแบบเตม็วนั ไมเ่หนื่อยขนยา้ยสมัภาระ  
พเิศษ ขึน้กระเชา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณที ่ฮลัลส์ตัทท์ 
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 Eastern Europe Route  
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วนัพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2562  (1) กรุงเทพฯ 
22.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อนิเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล  
 ทราเวล วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

-   กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ม
น าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

-       วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และ เหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ 
-       อยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100ml. แลว้ใส่รวมในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดง

ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ[ICAO] 
-       หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ 
-       หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วนัศุกร์ที ่30 ธันวาคม 2562  (2) เวยีนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) 
01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) โดยเท่ียวบินท่ี TG 936 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 30 นาที) 
07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา “Vienna International Airport” ณ กรุงเวยีนนา (Vienna)  
 ประเทศออสเตรีย (Austria)  (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) (ระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 35 นาที) 
เมืองท่ีตั้งอยูส่องฝ่ัง แม่น า้ดานูบ “Danube River” แยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ อนัได ้แก่ เมืองบูดา (Buda) และ เมือง
เปสต์ (Pest) อนัเป็นท่ีมาของค าวา่ บูดาเปสต์ (Budapest) นครท่ีสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าริมสองฝ่ัง แม่น า้
ดานูบ “Danube River” สมญานาม “ราชินีแห่งลุ่มน ้าดานปู” 

12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) น าท่านไปยงั จตัุรัสวรีบุรุษ “Hero's Square” มีรูปป้ันของบรรพบุรุษชาว 

 แมกยาร์ทั้ง 7 เผา่รวมตวักนัก่อร่างสร้างเมืองกนัข้ึนมาจนถึงปัจจุบนั เลาะเลียบผา่นสวนสตัวแ์ละสวนสาธารณะใจกลางเมือง 
 โรงอาบน า้แบบ เตอร์กชิ “Turkish Bath” ท่ีท้ิงร่องรอยเอาไวต้ั้งแต่เม่ือ 500 ปีก่อน ขา้มแม่น า้ดานูบ “Danube  

 River” สู่ คาสเซิลฮิลล์ “Castle Hill” บนฝ่ังบูดา (Buda) ดินแดนทั้งสองฟากคือ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  
 มารวมตวักนัในปี ค.ศ.1873 ดินแดนแห่งน้ีเคยถูกผูรุ้กรานจากมองโกลเม่ือพนัปีก่อน แลว้ชาวเติร์กถึงเขา้มาปกครองต่อใน 
 ระหวา่งปี 1526-1626 จากนั้นชม ป้อมชาวประมง “Fisherman’s Bastion” ร่องรอยแห่งอดีตเคยเป็นเขตคา้ขายเก่าแก่  
 เพ่ิงมาบูรณะใหม่ใหมี้ทางเดินบางส่วนมีหลงัคาคลุมและยอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ เหนือข้ึนไปดา้นบนเป็น โบสถ์ 
 มอ็ทยอช “Mathias Church” น าท่านชม โบสถ์มอ็ทยอช “Matthias Church” ท่ีสร้างมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษ 
 ท่ี 15 ต่อมาบูรณะใหเ้ป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อค อนุสาวรียน์กับุญสตีเฟ่นท่ีเปล่ียนชาวฮงักาเรียนใหม้านบัถือศาสนา 
 คริสต ์ถดัลงมาเป็น ป้อมซิตาเดลลา “Citadel” ท่ี ประเทศออสเตรีย (Austria) สร้างไวเ้พื่อร าลึกถึงการรบท่ีไดรั้บ 
 ชยัชนะเหนือชาวฮงัการี ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นสญัลกัษณ์แห่งสนัติภาพเป็นรูปป้ันเทพธิดาชูก่ิงปาลม์ไวเ้หนือศีรษะขนาดความสูง 
 40 เมตร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคูก่บั อาคารรัฐสภา “Parliament” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีสมบูรณ์แบบและ 
 ใหญ่ท่ีสุดในโลก เพลิดเพลินไปกบัการเท่ียวชมเมืองท่ีแสนโรแมนติกแห่งน้ี 
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
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พกัค้างคืน ณ Mercure Buda Hotel หรือเทยีบเท่า  
 

วนัเสาร์ที ่31 ธันวาคม 2562  (3) บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวคั) – ปราก (เชค)  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านออกเดินทางสู่ กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) (ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30  
 นาที) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) รวมทั้งเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด 
 ในภูมิภาคยโุรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน น าท่านชม กรุงบราตสิลาวา (Bratislava) กนัท่ี ย่านเมืองเก่า  
 “Old Town” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัต่างๆ มหาวทิยาลยัเก่าแก่ “Academia Istropolitana” และ พิพิธภณัฑ ์
 จ านวนมากรวมทั้ง โรงละคร “Slovak National Theatre” และ สถาบันวฒันธรรม “Slovak National  

 Gallery” อิสระท่านเดินเท่ียวชมเมืองในเขต จตัุรัสใจกลางเมือง “Main Square” อนัเป็นท่ีตั้งของ ท าเนียบ 
 ประธานาธิบด ี“Old Town Hall” ท่ีแมแ้ต่คาสโนวายงัช่ืนชอบ ถึงกบักล่าวเอาไวว้า่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป 
 เลยทีเดียว อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านมุ่งหนา้สู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 328 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เมืองเก่าสวยมาก  
 ความสวยงามของ กรุงปราก (Prague) ดินแดนของ สาธารณรัฐเชค (Czech)  เป็นท่ีเลืองลือและมีผูค้นเดินทางไปชม 
 เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายโรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส์  
 บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆท าให ้กรุงปราก (Prague) เป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยั 
 อาณาจกัรโรมนั และองค์การยูเนสโก้ ได้เลือกให้เป็นมรดกโลกด้านวฒันธรรม 
19.00 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัค้างคืน ณ  Panorama Prague หรือเทยีบเท่า 

 

วนัอาทติย์ที ่1 มกราคม 2563  (4) กรุงปราก 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าคณะเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัของ กรุงปราก (Prague) ไดแ้ก่ จตัุรัสฮราดคานีย์ “Hradcanske Square” บนฝ่ัง 
 ตะวนัตกของ แม่น า้วลัตาวา “Vltava River” ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก “Prague Castle” อนัเก่าแก่อายกุวา่ 1,000  
 ปี เป็นปราการส าคญัและเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองไดรั้บการบูรณะในสมยัของพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ในสไตลแ์บบกอธิค และ 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 พระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นท าเนียบรัฐบาลในปัจจุบนั ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นหลายส่วนท่ีส าคญัคือ มหาวหิาร 
เซนต์วติสั “St.Vitus’s Cathedral” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยพ์ระองคต์่างๆ   

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินตามฝงูชนนกัท่องเท่ียว ไปทางอีกดา้นหน่ึงของปราสาทสู่ แม่น า้วลัตาวา “Vltava  

 River” ท่านก็จะพบกบั สะพานชาร์ล “Charles Bridge” สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมืองสร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ 
 ในสมยัของพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ช่วงปีคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ หากเดิน 
 ผา่นสะพานแห่งน้ีตอ้งขอพรจากนกับุญจอหน์แห่ง เนโปมขุ และจากริมฝ่ัง แม่น า้วลัตาวา “Vltava River” ท่านจะได ้
 เห็นสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ,์ หอคอยดินปืนท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีเยีย่ม แลว้เขา้ 
 สู่ จตัุรัสเขตเมืองเก่า “Old Town Square” น าท่านเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัๆ ในเขต จตัุรัสเขตเมืองเก่า “Old Town  
 Square” อนัเป็นท่ีตั้งของ วหิารทนี “Church of Our Lady Before Tyn” ดา้นหนา้จะมีรูปป้ันของ Jan Hus   
 ผูน้ าฝ่ายปฏิรูปศาสนาไดถู้กเผาท่ีน่ียงัมี โบสถ์เซนต์นิโคลาส “Church of St. Nicolas” อีกดา้นหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดชม 
 คือ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ “Astronomical Clock” ท่ีทุกๆ ตน้ชัว่โมงนาฬิกาจะตีบอกเวลา และจะมีหุ่นสาวก 
 ของพระคริสตอ์อกมาจากช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองแกว้ 
 โบฮีเมียโมเซอร์ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และเม่ือเดินทะลุไปอีกดา้นหน่ึงจะเป็น จตัุรัสเวนเชสลาส “Wenceslas  

 Square” นกับุญอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเช็คท่ีมี อนุสาวรียต์ั้งตระหง่านอยูห่นา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ จตัุรัสน้ียงัเป็นแหล่ง 
 ชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัของ กรุงปราก (Prague) อีกดว้ย  

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารค ่า ในย่านช้อปป้ิง ตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ  Panorama Prague หรือเทยีบเท่า 

 

วนัจันทร์ที ่2 มกราคม 2563  (5) ปราก – คาร์โลว ีวารี – เชสกี ้คลุมรอฟ  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว ีวารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 หรืออีกช่ือหน่ึงคือ เมืองคาร์ลส์บาด (Carlsbad) เป็นเมืองท่ีมีการคน้พบน ้ าแร่โดยพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ท่ีด ารงต าแหน่งเป็น 
 พระจกัรพรรดิแห่งจกัรวรรดิโรมนัตะวนัออก น าท่านเดินชม เมืองคาร์โลว ีวารี (Karlovy Vary) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม  
 “เมืองน า้แร่” แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของโบฮีเมีย เมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝ่ัง แม่น า้เทปล้า “Tepla River” ดินแดนแห่งน้ี 
 เป็นท่ีคน้พบแหล่งน ้ าแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน ้ าพรุ้อนถึง 12 แห่ง ท่ีร้อนท่ีสุดอยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการ ท่ีมีความร้อนถึง 72  
 องศาเซลเซียส ภายในจดัแสดงสายน ้ าแร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมน ้ าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพิเศษ ท่ีท าจากพอร์ซเลนในเมืองน้ี 
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 เท่านั้น เมืองน้ีเป็นท่ีนิยมในการเขา้คอร์สสปา เพ่ือรักษาสุขภาพ และยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชม 
 เมืองเป็นอยา่งยิง่ อาทิ ชาโตว์ฮิลล์ “Chateau Hill” ไดรั้บการพฒันาและรวมเขา้กบั อาคารคอมเพลก็ซ์ชาว์โตว์บาท  
 “Complex Chateau Bath” ไดรั้บการออกแบบโครงสร้างโดยสถาปนิกโอมานน์ สถาปัตยกรรมของตวัอาคารไดรั้บ 
 อิทธิพลจากคตินิยมสรรผสานซ่ึงเตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบและของตกแต่งแบบอาร์ทนูโวจ านวนมาก , โบสถ์ของแมร่ี เมดลินี  
 “Church of St.Mary Magdalene” และ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอลนิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย “Russian  

 Orthodox Church of St. Peter and St. Paul” สร้างข้ึนในรูปแบบเดียวกบัมหาวหิารในออสตานคิโนใน กรุง 
 มอสโก (Moscow)  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเพชร อีกหน่ึงน ้ างามแห่ง โบฮีเมยี (Bohemia) ท่ี เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky 

Krumlov) (ระยะทาง 248 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงเมืองน้ีเป็นหน่ึงในจ านวนไม่ก่ีเมืองท่ี
ยงัคงเก็บรักษาธรรมชาติแบบยคุกลางของตนเองไว ้เมืองน้ีถูกเรียกวา่ไข่มุกแห่ง โบฮีเมยี (Bohemia)  

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Gold Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัองัคารที ่3 มกราคม 2563  (6) เชสกี ้คลุมรอฟ  – ซาลส์บูร์ก (ออสเตรีย)  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองแห่งศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ของเมืองน้ีไดถู้กน าไปลงไว้

ในรายการมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติขององคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992  เมืองน้ีตั้งอยูริ่มสองฝ่ังของ แม่น า้วลัตาวา 
“Vltava River” น าท่านผา่นชม ปราสาทครุมลอฟ “Krumlov Castle” ปราสาทท่ีมีส่วนหน่ึงเป็นป้อมปราการยคุ
กลางและอีกส่วนเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่นยอดหนา้ผาอยา่งโดนเด่น สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 และถือเป็นปราสาทท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ รองลงมาจาก ปราสาทแห่งกรุงปราก “Prague Castle” ดว้ยศิลปะ 3 ยคุ 3 สมยั
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัตั้งแต่กอธิค เรอเนสซองส์ บาร็อค จากนั้นอิสระท่านชมเมือง โดยจุดศูนยก์ลางของเมืองอยูท่ี่ จตัุรัส
ทาวน์ฮอลล์ “Town Hall Square” ใหท่้านไดช้มความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกวา่ 300 หลงั 
และไดรั้บการอนุรักษจ์นไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ใหเ้ป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก คุม้ค่าแก่การเยีย่มชมอยา่งมาก มนัเป็น
ตวัอยา่งอนัโดดเด่นของเมืองเลก็ๆยคุกลางของยโุรปกลาง มรดกทางสถาปัตยกรรมของเมืองน้ียงัคงอยูใ่นสภาพเดิม 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 203  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  

 ช่ัวโมง) เมืองสวยท่ีแสนโรแมนติกท่ีสุดเมืองหน่ึงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเม่ือ 
 ปีค.ศ.1996 เป็นบา้นเกิดของคีตกวผีูย้ิง่ใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองมนตรั์ก 
 เพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ซ่ึงท าใหเ้มืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเมืองน้ีมีอดีตท่ีเติบโตมาจากการผลิต 
 เกลือและการคา้เกลือ ซ่ึงในยคุนั้นมีค่าประดุจทองค าขาว ดงันั้น “เกลือ” (Salz) จึงเป็นท่ีมาของทั้งช่ือแควน้และเมือง  
 น าท่านชม เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) ผา่นชม มหาวหิารประจ าเมือง “Salzburg Cathedral” ถ่ายรูปกบั  
 อนุสาวรีย์โมสาร์ท “Mozart Monument” และ บ้านเกดิของนักดนตรียุคบารอคท่านนี ้“Mozart Geburtshaus”  
 แลว้มีเวลาใหท่้านเดินชมร้านขายสินคา้พ้ืนเมืองท่ียา่น ถนนเกไทรเด “Getreidegasse” ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ซ่ึง 
 ป้ายร้านคา้จะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินคา้ท่ีขายกนัมา ตั้งแต่สมยัโบราณ  
18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
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พกัค้างคืน ณ Trend Salzburg West Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัพุธที ่4 มกราคม 2563  (7) ซาลส์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ – เวยีนนา  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที)  
 เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ภาพ 
 ของหมู่บา้นท่ีมีเทือกเขาเป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัท่ีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพท่ีถูกเผยแพร่ไปมากท่ีสุดของประเทศ 
 ออสเตรีย (Austria) แลว้อิสระท่านใหท่้านเดินเล่นชม เมืองฮัลล์สตทัท์ (Hallstatt) เชิญท่านพกัผอ่นอยา่งจุใจกบั 
 ความสวยงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรายอยูริ่มทะเลสาบรายลอ้มดว้ยขนุเขา  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าไปยงั เหมืองเกลือโบราณ “Salzwelten” ทีม่อีายุมากกว่า 7,000 ปี ท่ีตั้งอยู่
บนภูเขาท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล กวา่ 800 เมตร น าท่านเดินชมภายใน เหมืองเกลือโบราณ “Salzwelten” แลว้
ออกมาแวะ อกีหนึ่งจุดชมววิทีส่ าคญั นั้นคือ “Skywalk Welterbeblick” ทีม่คีวามสูง 360 เมตรจากตวัเมือง มีเวลา
อิสระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจและความงดงามของบา้นเรือน ท่ีเรียงรายอยูริ่มทะเลสาบรายลอ้ม ดว้ยขนุเขาตาม
อธัยาศยั ณ จุดท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น Unesco World Heritage View รับรองวา่ท่านจะไม่ผดิหวงัท่ีมาเยอืน 
เมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งน้ี 

 
จากนั้นน าทุกท่านกลบัเขา้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) (ระยะทาง 288  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที)  

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Trend Salzburg West Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัพฤหัสบดีที ่5 มกราคม 2563  (8)  เวยีนนา 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านไปเขา้ชม พระราชวงัเชิงบรุนน์ “Schonbrunn Palace” หรือ พระราชวงัเหลืองของพระนางมาเรียเทเรซ่า เพื่อ

ใชเ้ป็นพระต าหนกัฤดูร้อนของจกัรพรรดิแบบแปลนเดิมนั้นจะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่  ซ่ึงหรูหรากวา่ราชส านกัของ
หลุยส์ 14 ท่ี แวร์ซายส์ “Château de Versailles” ทุกดา้นๆ แต่ไม่สามารถสร้างข้ึนมาจริง ไดเ้น่ืองจากงบประมาณท่ีมี
จ ากดั จึงไดมี้การปรับเปล่ียนแบบใหม่ดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั และเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมแบบรอคโคโคท่ีสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดแห่งหน่ึงใน ประเทศออสเตรีย (Austria) และพระราชวงัก็ไดรั้บการรับรองจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 
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ในปี ค.ศ. 1996 น าท่านเขา้ชมภายในของ พระราชวงัเชิงบรุนน์ “Schonbrunn Palace” กวา่ 20 หอ้งท่ีจดัแสดงไว้
อยา่งน่าชม อาทิ หอ้งตอ้นรับทูตานุทูต หอ้งจดัแสดงพระราชพิธีอภิเษกสมรสอนัยิง่ใหญ่ หอ้งทรงงาน หอ้งบรรทม หอ้ง
แกลลอร่ี หอ้งมิลเล่ียน หอ้งไชนีส ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิร์ก 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านนัง่รถไปชม บริเวณริงสตราเซ่  “Ringstrasse” ซ่ึงถือวา่เป็นเขตชั้นในท่ีจกัรพรรดิฟรานโย

เซฟ ทรงโปรดใหว้างผงัเมืองดว้ยการสร้างขนาดของ โครงการน้ีจูงใจสถาปนิกจากทัว่ยโุรป มีการก่อสร้างอาคารท่ีท าการ
ของราชส านกัและของรัฐ รวมไปถึงท่ีพกัอาศยัของชนชั้นสูงในยคุของ ริงสตราเซ่ “Ringstrasse” การคา้, ศิลปะ, ละคร
ร้อง, กวนิีพนธ์ และภาพเขียนไดรั้บความสนใจจากประชาชน ท าใหอ้าคารสถานท่ีต่างๆ ท่ีรายลอ้มรอบดูโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์จดัวางไดอ้ยา่งลงตวั  เร่ิมตั้งแต่ พระราชวงัฮอฟบรูก์  “Hofburg Palace” กลุ่มอาคารพระราชวงัของ
จกัรพรรดิ ดา้นตรงขา้มของถนนเป็น หอศิลป์แห่งชาต ิ“Academy of Fine Arts” มี รูปป้ันของพระนางมาเรีย เทเร
ซ่า “The Status of Marie Teresa” ตั้งตระหง่านกลุ่มอาคารท่ีอยูร่วมกนั เป็นสดัส่วนเป็นท่ีตั้งของ รัฐสภา 
หอประชุมเมือง “City Hall” โรงละครแห่งชาต ิ “Burgtheater or National Theatre” และ มหาวทิยาลยั
เวยีนนา “Vienna University”  

18.30 น. อาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Mercure Westbahnhof Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัศุกร์ที ่6 มกราคม 2563  (9)  เวยีนนา 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิวยีนนา “Vienna International Airport” เพื่อเดินทางกลบั 
กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบิน TG 937 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วนัเสาร์ที ่7 มกราคม 2563  (10)  กรุงเทพฯ 
05.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 
 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ   
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ ล่วงหนา้ก่อน 10 

วนั และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการและสงวนสิทธ์ิปรับราคาค่าบริการข้ึนหากมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสาย  การบินการนดั หยดุ

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว ้ใหไ้ด ้มากท่ีสุด  
- บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่

มีการตกลงกบัพนกังานขาย  
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หาก

ท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้อง เงินคืน ในกรณี ท่ี

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี เขา้เมือง ฯลฯ  
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข  
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 85,900.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 85,000.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 79,900.-   บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน      ท่านละ 30,000.-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ 14,000.-   บาท 

อตัรานีร้วม 
1. เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบนิไทย อนิเตอร์   เสน้ทาง กรุงเทพฯ  –  เวยีนนา  –  กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge**  ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนกรกฎาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จ านวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
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6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น 
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 7 มื้อ และอาหารค า่ 6 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง
การเดนิทาง 50%) 
  

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน า้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ  
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

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

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  
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 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศเชค 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง(ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

 นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใชห้นังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ โดยมวีนัทีอ่อกไม่เกนิ 15 

วนัจนถึงวนัย่ืนวซ่ีา พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน(เคล่ือนไหวทุกเดือน) โดยมวีนัทีล่่าสุดในบญัชีไม่เกนิ 1 
อาทติย์ จนถึงวนัย่ืนวซ่ีา (หากบญัชีไม่มีการเคล่ือนไหวรบกวนท าการถอนหรือฝากเงิน ถ้าจะให้ดคีวรขอสเตทเม้นท์จากธนาคาร)  

 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้ายท าหนังสือการันตจีากธนาคาร ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรองการันตี
(พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบัน โดยมวีนัทีล่่าสุดในบญัชีไม่เกนิ 1 อาทติย์ จนถึงวนัย่ืนวซ่ีา) ส าเนา
ทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

 ส าเนาหน้าบัตรเครดติ (ถ้าม)ี 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
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318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 

 
สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

เง่ือนไขการจอง 
 1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 
 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
 2.  ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 
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