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HIT … อยากชวนท่านเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Germany Czech & Austria 8 Days 
เยอรมนั ออสเตรีย เชค 8 วัน  

ก าหนดการเดนิทาง 
19 พฤษภาคม / 9 มิถุนายน 2562 
 10 กรกฎาคม / 11 สงิหาคม 2562  
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วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ 
22.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อนิเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือ เรียกสั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาดตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติด
ตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีก
คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ [ICAO] 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมี
ร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) มิวนิค (เยอรมัน) – ฟุซเซ่น – อนิสบรูค (ออสเตรีย)  
00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมวินิค (Munich) โดยเท่ียวบินท่ี TG 924 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาที) 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมิวินิค “Munich International Airport” ณ เมืองมวินคิ (Munich) อนั 
 ทนัสมยัของประเทศเยอรมนั (Germany) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 และศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา “Schwangau Village” (ระยะทาง 154 กิโลเมตรใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุด อนัไดแ้ก่ ปราสาทนอยชวานสไตน์  
 “Neuschwanstein Castle” สร้างในสมยัพระเจา้ลุควคิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทท่ี 
 ไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก จนไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการสร้างปราสาทเทพนิยาย 

เจา้หญิงนิทราท่ี สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์รวมถึงแดนเนรมิตของบา้นเรา พาท่านเขา้ชมภายในตวั ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
“Neuschwanstein Castle” ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามวจิิตรตระการตาดว้ยภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอุปการ และ 
ห้องทรงงาน “Throne Hall”, ห้องบรรทม “Bedroom” รวมไปถึง ห้องโถงใหญ่ “Lower Hall” ท่ีหาคาํบรรยายใดมา
เปรียบไม่ได ้หากคุณไม่ไดม้าสมัผสัดว้ยตวัเอง  

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
หลงัม้ืออาหาร นาํคณะออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองอนิสบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 114  กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน 
ทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) หน่ึงในสาม เมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของ ประเทศออสเตรีย(Austria) อีกสองแห่งคือ เวยีนนา 
(Vienna) และ ซาลส์บูร์ก (Salzburg) ตั้งอยูริ่มฝ่ัง แม่นํา้อนิ “Inn River” ตวัเมืองมีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบๆ แทรก 
ตวัอยูร่ะหวา่ง เทือกเขาแอลป์ “The Alps” เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะ 

 อากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น พระนางมาเรียเทเรเซีย  
ผูย้ิง่ใหญ่ หรือแมแ้ต่นโปเลียน โบนาปาร์ต นาํท่านชม เมืองอนิสบรูค (Innsbruck) เม่ือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินี ต่างพา
กนัมาตากอากาศ เมืองน้ีจึงเปรียบ เสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย เสน่ห์ของเมืองอยูท่ี่  
อาคารหลงัคาทองคาํ “Goldenness Dachl” ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จน
กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลงิเฮ้าส์ “Helblinghaus” ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพ่ิมศิลปะ  
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แบบโรโคเขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ทาํใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ “Goldener Adler 

Hotel” สร้างตั้งแต่ค.ศ.ท่ี16 เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใช ้ตอ้นรับอาคนัตุกะจากต่างแดนมาแลว้อยา่ง
มากมาย ฮอฟบูรก์ “Hofburg Palace” พระราชวงัท่ีราชสาํนกัใชแ้ปรพระราชฐาน ในช่วงฤดูหนาวและบนัทึกภาพสวย 
จากอาคารเรอเนสซองส์ท่ี ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศออสเตรีย (Austria) 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Alpinpark Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) อนิสบรูค – ซาลส์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ – เซ็นท์โวล์ฟกงั   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
30 นาที) เมืองสวยท่ีแสนโรแมนติกท่ีสุดเมืองหน่ึงของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ. 1996  เป็นบา้นเกิดของคีตกวผีูย้ิง่ใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใชเ้ป็นสถานท่ีในการถ่ายทาํภาพยนตร์อมตะ เร่ืองมนต ์
รักเพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ซ่ึงทาํใหเ้มืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก โดยเมืองน้ีมีอดีตท่ีเติบโตมาจากการผลิต 

 เกลือ และการคา้เกลือ ซ่ึงในยคุนั้นมีค่าประดุจทองคาํขาว ดงันั้น “เกลือ” (Salz) จึงเป็นท่ีมาของทั้งช่ือแควน้และเมือง  
 นาํท่านชม เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) เดินขา้มสะพานบน แม่นํา้ซาลซาค “Salzach River” ชม มหาวหิารประจาํ 
 เมือง “Salzburg Cathedral” ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์โมสาร์ท “Mozart Monument” และ บ้านเกดิของนักดนตรี 
 ยุคบารอคท่านนี ้“Mozart Geburtshaus” ซาลส์บูร์ก (Salzburg) เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง ตั้งอยู ่
 ท่ามกลางเนินเขาลอ้มรอบ มีแม่นํ้าไหลผา่นกลาง สองฟากฝ่ังเป็นตึก พระราชวงั โบสถ ์ท่ีมียอดแหลมนอ้ยใหญ่น่าชม ดา้น 
 หลงัของเมืองเป็นภูเขาและป้อมปราสาทดุจเมืองในเทพนิยาย เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมือง มีเวลาใหท่้านเดินชมร้านขาย 
 สินคา้พ้ืนเมืองท่ียา่น ถนน เกไทรเด “Getreidegasse” ท่ีมีร้านคา้ ต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงป้ายร้านคา้จะเป็นรูปบ่งบอกถึง 
 สินคา้ท่ีขายกนัมา ตั้งแต่สมยัโบราณ 
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร นาํท่านสู่ เมืองฮัลล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 73 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
 โดยผา่นทศันียภาพท่ีสวยงาม ผา่นบรรยากาศท่ีสวยงามของป่าเขา ไปยงับริเวณ อพัเพอร์ออสเตรีย (Upper - Austria)  
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 หรือบริเวณ ซาลส์กมัเมอร์กูท (Salzkammergut Lakes) อนัเป็นท่ีตั้งของแหล่งท่องเท่ียวทะเลสาบมากมาย ปัจจุบนั 
 เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีเตม็ไปดว้ยทะเลสาบกวา่ 70 แห่ง ซ่ึงวางตวัเรียงรายโอบลอ้มของเทือกเขาจิตรกรแห่งยคุโรแมนติก เป็น 
 กลุ่มแรกท่ีคน้พบความงดงามของพ้ืนท่ี บริเวณท่ีเคยเป็นแหล่งผลิตเกลือท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบ เทือกเขาแอลป์ “The Alps”  
 แถบน้ี จนเขา้สู่ เมืองฮัลล์สตทัท์ (Hallstatt) อิสระท่านชม เมืองฮัลล์สตทัท์ (Hallstatt) เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ี 
 ตั้งอยูริ่มทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จนได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภาพของหมู่บา้นท่ีมีเทือกเขา 
 เป็นองคป์ระกอบอยูด่า้นหลงัท่ีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพท่ีถูกเผยแพร่ไปมากท่ีสุดของ ออสเตรีย (Austria) และเป็น 
 เมืองท่ีมีเหมืองเกลืออายเุก่าแก่ท่ีสุด และ เมืองมีอายกุวา่  
 4,500 ปี เชิญท่านพกัผอ่น เก็บภาพความประทบัใจกบั 
 ความสวยงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรา ยอยูริ่มทะเลสาบ 
 รายลอ้มดว้ยขนุเขา จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองเซ็นท์ 
 โวล์ฟกงั (St. Wolfgang) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หมู่บา้นเลก็ๆ ริม 
 ทะเลสาบโวลฟ์กงั “Wolfgang Lake” แต่เป็น 
 สถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมาก 
 นาํท่านสู่ ริมทะเลสาบโวลฟ์กงั “Wolfgang Lake”  
 ชมทศันียภาพของบา้นเรือนริมทะเลสาบซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีสวยงามมากๆ และเป็นสถานท่ีพกัผอ่นริมทะเลสาบใหท่้านได ้
 เพลิดเพลินกบัธรรมชาติ อนัสวยงามจนท่านจะประทบัใจไปนานแสนนาน 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Försterhof Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง (4) เซ็นท์โวล์ฟกัง – เชสกี ้ครุมลอฟ (เชค) – ปราก 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ขา้มพรมแดน เขา้สู่ สาธารณรัฐเชค (Czech) โดยไปกนัท่ี เมืองมรดกโลกเพชรนํ้ างามแห่ง  
 โบฮีเมยี (Bohemia) ท่ี เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

3 ช่ัวโมง) ซ่ึงเมืองน้ีเป็นหน่ึงในจาํนวนไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงเก็บรักษาธรรมชาติแบบยคุกลางของตนเองไว ้เมืองน้ีถูกเรียกวา่ไข่มุก
แห่ง โบฮีเมยี (Bohemia) นาํท่านเดินชม เมืองเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองแห่งศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ 

 ของเมืองน้ีไดถู้กนาํไปลงไวใ้นรายการมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติขององคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1992  เมืองน้ีตั้งอยู ่
 ริมสองฝ่ังของ แม่นํา้วลัตาวา “Vltava River” นาํท่านผา่นชม ปราสาทครุมลอฟ “Krumlov Castle” และ โบสถ์ 
 โกธิกเซนต์ไวตสั “St.Vitus” ปราสาทท่ีมีส่วนหน่ึงเป็นป้อมปราการยคุกลางและอีกส่วนเป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ตั้งอยู ่
 บนยอดหนา้ผาอยา่งโดนเด่นและสามารถมองเห็นววิเมืองโดยรอบ ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1250 และถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่ 
 เป็นอนัดบัสองของประเทศ รองลงมาจาก ปราสาทแห่งกรุงปราก “Prague Castle” ดว้ยศิลปะ 3 ยคุ 3 สมยัผสมผสาน 
 กนัอยา่งลงตวัตั้งแต ่กอธิค-เรอเนสซองส์-บาร็อค  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร อิสระท่านชมเมือง โดยจุดศูนยก์ลางของเมืองอยูท่ี่ จตัุรัสทาวน์ฮอลล์ “Town Hall Square” ใหท่้าน 
 ไดช้มความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยคุกลางกวา่ 300 หลงั และไดรั้บการอนุรักษจ์นไดข้ึ้นทะเบียนไว ้ให ้
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 เป็นสถานท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงของโลก คุม้ค่าแก่การเยีย่มชมอยา่งมาก กระทัง่สมควรแก่เวลา น ำท่ำนมุ่งหนำ้สู่ กรุงปราก  
 (Prague) (ระยะทาง 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ สาธารณรัฐเชค  

 (Czech) เป็นท่ีเลืองลือในความสวยงาม และมีผูค้นเดินทางไปชมเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเตม็ 
 ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลายโรมนัเนสก ์โกธิค เรเนซองส์ บารอค รวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทาํให ้กรุงปราก  
 (Prague) เป็นเมืองท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัอาณาจกัรโรมนั และองคก์ารยเูนสโก ้ไดเ้ลือกใหเ้ป็น 
 มรดกโลกดา้นวฒันธรรม  
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  International Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง (5) ปราก   
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํคณะออกเท่ียวชมสถานท่ีสาํคญัของ กรุงปราก (Prague) ไดแ้ก่ จตัุรัสฮราดคานีย์ “Hradcanske Square”  

 บนฝ่ังตะวนัตกของ แม่นํา้วลัตาวา “Vltava River” ชม ปราสาทแห่งกรุงปราก “Prague Castle” อนัเก่าแก่อายกุวา่  
 1,000 ปี เป็นปราการสาํคญัและเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองไดรั้บการบูรณะในสมยัของพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ในสไตลแ์บบ 
 กอธิค และพระราชวงัแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นทาํเนียบรัฐบาลในปัจจุบนั ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นหลายส่วนท่ีสาํคญัคือ  
 มหาวหิารเซนต์วติสั “St.Vitus’s Cathedral” อนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่ีฝังพระศพของกษตัริยพ์ระองคต์่างๆ รวมถึงกษตัริย ์
 เวนเชสลาสท่ีภายหลงัไดรั้บการตั้งใหเ้ป็นนกับุญ ภายในมีภาพเฟรสโก ้และ ภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวของนกับุญจอห์น  
 แห่งเนโปมุก  
13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร นาํท่านเดินตามฝงูชนนกัท่องเท่ียว ไปทางอีกดา้นหน่ึงของปราสาทสู่ แม่นํา้วลัตาวา “Vltava River”  
 ท่านก็จะพบกบั สะพานชาร์ล “Charles Bridge” สะพานเก่าแก่สญัลกัษณ์ของเมืองสร้างดว้ยหินขนาดใหญ่ในสมยั 
 ของพระเจา้ชาร์ลท่ี 4 ช่วงปีคริสตศ์ตวรรษท่ี14 ประดบัดว้ยรูปป้ันของนกับุญถึง 28 องค ์ชาวคริสตเ์ช่ือวา่ หากเดินผา่น 
 สะพานแห่งน้ีตอ้งขอพรจากนกับุญจอหน์แห่ง เนโปมุข ริมฝ่ัง แม่นํา้วลัตาวา “Vltava River” ท่านจะไดเ้ห็น 
 สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภณัฑ,์ หอคอยดินปืนท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีเยีย่ม แลว้เดิน 
 ต่อเขา้สู่ จตัุรัสเขตเมืองเก่า “Old Town Square” นาํท่านเท่ียวชมสถานท่ีสาํคญัๆ ในเขต จตัุรัสเขตเมืองเก่า  
 “Old Town Square” อนัเป็นท่ีตั้งของ วหิารทนี “Church of Our Lady Before Tyn” อีกดา้นหน่ึงท่ีไม่ 
 ควรพลาดชมคือ นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ “Astronomical Clock” ท่ีทุกๆ ตน้ชัว่โมงนาฬิกาจะตีบอกเวลา และ 

จะมีหุ่นสาวกของพระคริสตอ์อกมาจากช่องหนา้ต่างเลก็ๆ ดึงดูดความสนใจจากนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  ใหท่้านได ้
เลือกซ้ือเคร่ืองแกว้โบฮีเมียโมเซอร์ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และเม่ือเดินทะลุไปอีกดา้นหน่ึงจะเป็น จตัุรัสเวนเชสลาส 
“Wenceslas Square” นกับุญอนัศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเช็ค ท่ีมีอนุสาวรียต์ั้งตระหง่านอยูห่นา้พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ และ 
บริเวณจตัุรัสน้ี ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงอนัทนัสมยัของ กรุงปราก (Prague) อีกดว้ย  

*** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของท่าน อสิระท่านรับประทานอาหารคํ่า ในย่านช้อปป้ิง ตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ  International Hotel หรือเทยีบเท่า 
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วนัที่หกของการเดินทาง (6) ปราก –  คาร์โลว ีวารี – ไบรอยท์ (เยอรมัน)  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลว ีวารี (Karlovy Vary) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 2 ช่ัวโมง) นาํท่านชม เมืองคาร์โลว ีวารี (Karlovy Vary) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “เมืองนํา้แร่” แสนสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง 

ของโบฮีเมีย ลกัษณะเมืองอยูใ่นหุบเขาสองฝ่ัง แม่นํา้เทปล้า “Tepla River” ดินแดนแห่ง น้ีเป็นท่ีคน้พบแหล่งนํ้ าแร่ร้อน
ธรรมชาติ และมีบ่อนํ้ าพรุ้อนถึง 12 แห่ง ท่ีร้อนท่ีสุดอยูใ่นศูนยนิ์ทรรศการท่ีมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสภายในจดั 
แสดงสายนํ้ าแร่ นกัท่องเท่ียวสามารถชิมนํ้ าแร่ดว้ยถว้ยชิมเฉพาะพิเศษ ท่ีทาํจากพอร์ซเลนในเมืองน้ีเท่านั้น และเมืองน้ียงัมี
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมเมืองเป็นอยา่งยิง่ อาทิ ชาโตว์ฮิลล์ “Chateau Hill” ไดรั้บการพฒันา 
และรวมเขา้กบั อาคารคอมเพลก็ซ์ชาว์โตว์บาท “Complex Chateau Bath” ไดรั้บการออกแบบโครงสร้างโดยสถาปนิก
โอมานน์ สถาปัตยกรรมของตวัอาคารไดรั้บอิทธิพลจากคตินิยมสรรผสานซ่ึงเตม็ไปดว้ยองคป์ระกอบและของตกแต่งแบบ
อาร์ทนูโวจาํนวนมาก , โบสถ์ของแมร่ี เมดลินี “Church of St.Mary Magdalene” และ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และ เซนต์
ปอลนิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย “Russian Orthodox Church of St. Peter and St. Paul” สร้างข้ึนในรูปแบบ 

 เดียวกบัมหาวหิารในออสตานคิโนใน กรุงมอสโก (Moscow) 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนกลบัเขา้ ประเทศเยอรมนั (Germany) มุ่งหนา้สู่ เมืองไบรอยท์ (Bayreuth) (ระยะทาง 118 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  เป็นเพียงเมืองเลก็ๆ ท่ีเสมือนตอ้งคาํสาป เพราะเมืองแห่งน้ีผา่นเร่ืองร้ายๆ มาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่เม่ือปี 1430 ท่ีทาํใหเ้มืองไดรั้บความเสียหายจากภยัสงคราม และต่อมาก็มาโดนโรคร้ายจากกาฬโรคเม่ือปี 
1602 ทาํใหช้าวเมืองลม้ตายเป็นจาํนวนมาก แลว้ก็มาโดนไฟไหมค้ร้ังใหญ่อีกสองคร้ังคือเม่ือปี 1605 และ 1621 แต่เมืองน้ีก็ยงัไม่
หมดอนาคตเสียทีเดียว เม่ือนอ้งสาวของพระเจา้ฟรีดริช ไดแ้ต่งงาน ซ่ึงทั้งสองนั้นก็ไดเ้ขา้มากอบกู ้และพฒันา เมืองไบรอยท์ 
(Bayreuth) ใหเ้จริญกา้วหนา้ข้ึนมาเป็นลาํดบั นาํท่านชม เมืองไบรอยท์ (Bayreuth) เมืองท่ีมีความสาํคญัเก่ียวขอ้งกบันกั
แต่งเพลงริชาร์ด วากเนอร์ ผูท่ี้สร้างโรงโอเปร่าข้ึนไวท่ี้น่ีเม่ือปี ค.ศ. 1876 โดยทุกๆ ปีจะมีการจดังานวากเนอร์เฟสติวลัข้ึนเพ่ือ
ระลึกถึง นาํท่านผา่นชม โอเปร่าเฮาส์แห่งแรกของไบรอยท์ “Margravial Opera House” โรงละครโอเปร่ายคุบาโรคท่ี
เก่าแก่ จนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลก และยงัถือวา่เป็นโรงละครยคุบาโรคท่ีสวยงามท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย จากนั้นนาํ
ท่านเดินลดัเลาะเลียบสวนไปยงั ถนนแมกซิมเิลยีน “Maximilian Strasse” ถนนเสน้น้ีเป็นถนนคนเดิน ท่ีมีร้านขายของ 
และอาหารสองขา้งทาง 

18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Arvena Kongress  Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (7) ไบรอยท์ - แบมเบิร์ก – เวร์ิซเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ต 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ีนาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองแบมเบร์ิก (Bamberg) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ) โดย
องค์การยูเนสโก Unesco ได้บรรจุให้ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1993 นาํท่านชม เมืองแบมเบิร์ก 

(Bamberg) ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ ประเทศเยอรมนั (Germany) 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือวา่เป็นศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและ มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย นาํท่านไปชม อดตีศาลากลางเก่า “Altes Rathaus”  
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 ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชข้า้ม แม่นํา้เร็กนิทซ์ “Regnitz River”โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.  
 1386 จากนั้นแวะถ่ายรูปดา้นนอกของ มหาวหิารแบมเบร์ิก “Bamberg Cathedral” หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวหิาร 
 แบมแบร์ก เซนต์ปีเตอร์ และเซนต์จอร์จ “Bamberger Dom St. Peter und St. Georg” มีความสาํคญัเป็นท่ีตั้ง 
 ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่งเมืองแบมเบร์ิก (Bamberg) โดยมหาวหิารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ 

โรมานเนสก ์สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 ซ่ึงแลว้เสร็จในปี 1012  
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัม้ืออาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวร์ิซเบิร์ก (Wurzburg) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 

นาที) นาํทุกท่านเดินมุ่งหนา้ไปยงัยา่นใจกลางเมือง โดยเร่ิมจาก โบสถ์ใหญ่ประจาํเมือง “Dom St.Kilian” ซ่ึงมีอายเุบาะๆ 
แค่กวา่ 900 ปีเอง มหาวหิารน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายยบัเยนิจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองมาแลว้ อิสระท่านบริเวณโซนถนนสาํหรับ
คนเดินเทา้น้ี จากนั้นนาํท่านเดินทอดน่องท่อง สะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่นํา้ไมน์ “Alte Mainbruecke” ขา้ม แม่นํา้ไมน์ 
“Main River” สะพานน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1473 กินระยะเวลากวา่ 70 ปีจึงแลว้เสร็จ โดยสร้างข้ึนบนฐานของสะพานเดิมซ่ึง
มีอยูก่่อนหนา้ตั้งแตเ่ม่ือคร้ังยคุโรมนัเรืองอาํนาจ ส่วนรูปป้ันของเหล่านกับุญ คนสาํคญัต่างๆ ท่ีประดบัอยูบ่นสะพานนั้น ถูก
สร้างข้ึนมาในภายหลงัเม่ือราวปี ค.ศ. 1730  กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร นาํทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงค์
เฟิร์ต  “Frankfurt  International Airport” (ระยะทาง 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 923 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8) กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  (Bangkok)  
 พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

 

 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

หมายเหตุ 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 20 ท่านโดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั 

และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, ภยั

ธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด  
-  บริษทัฯ ตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็ก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ขวบ และ ท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แตมี่การ

ตกลงกบัพนกังานขาย  
-  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ แลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด

ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อน หากท่านออก

ตัว๋โดยไม่ไดรั้บคาํยนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี  

- บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือการเขา้เมือง อนั
เน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ  

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนทาํการจองและวางมดัจาํทวัร์ เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 74,900.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 72,000.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 67,900.-   บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน      ท่านละ 30,000.-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ   9,000.-   บาท 

อตัราค่าบริการเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562  
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่      ท่านละ 77,900.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 75,000.-   บาท 
เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 70,000.-   บาท 
หักตัว๋เคร่ืองบิน      ท่านละ 31,000.-   บาท 
พกัเดีย่วเพิม่       ท่านละ 10,000.-   บาท 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อนิเตอร์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – มวินิค // แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  

** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมกราคม 2562  

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมทีพ่กั จาํนวน 5 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 6 มื้อ และอาหารคํา่ 4 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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10. ค่าประกนัอบุัตเิหตุในระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง 
 การ เดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัการบริการ  
5 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6 อตัราผกผนันํา้มนัและภาษีต่างๆ หากมกีารปรับขึน้จากสายการบนิ 
 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

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

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 – 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

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

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป–กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋
เคร่ืองบินสามารถทาํ REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะชาํระเงินคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 

 

โรงแรม และ ห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จาํกดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํใหท่้านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สาํหรับนํ้ าหนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 สาํหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนํ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาประเทศออสเตรีย 
1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง(ถา้มีหนา้เล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น (สถานทูตเขม้งวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้าํนาํหนา้เป็นนาง) 

ใบเปล่ียนช่ือนามสกลุ (ถา้มี)(เป็นสาํเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 
 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีทาํงานเป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ทาํงานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่

5. หลกัฐานการเงนิ 
 กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองบัญชีทีอ่อกจากทางธนาคาร เงนิฝากออมทรัพย์เป็นภาษาองักฤษ โดยมวีนัทีอ่อกไม่เกนิ 15 วนั

จนถึงวนัย่ืนวซ่ีา พร้อมสําเนาสมดุบัญชีเคล่ือนไหวย้อนหลงั 6 เดือน(เคล่ือนไหวทุกเดือน) โดยมวีนัทีล่่าสุดในบัญชีไม่เกนิ 15 วนั 

จนถึงวนัย่ืนวซ่ีา (หากบญัชีไม่มกีารเคล่ือนไหวรบกวนทาํการถอนหรือฝากเงนิ ถ้าจะให้ดคีวรขอสเตทเม้นท์จากธนาคาร)  
 กรณีมผู้ีออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บุคคลทีอ่อกค่าใช้จ่ายทาํหนังสือการันตจีากธนาคาร ทีร่ะบุช่ือผู้เดนิทางในหนังสือรับรองการันต(ีพร้อม

สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบัน โดยมวีนัทีล่่าสุดในบัญชีไม่เกนิ 15 วนั จนถึงวนัย่ืนวซ่ีา) สําเนาทะเบียนบ้าน 
และบตัรประชาชนของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

 สําเนาหน้าบัตรเครดติ (ถ้าม)ี 
6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

พร้อมสาํเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัทาํการ 

ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีาออสเตรีย VFS ตั้งอยู่ที ่อาคารจามจุรีช้ัน 4 
(อยู่เยื้องวดัหัวลาํโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

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

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

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

จาํนวน 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. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993 -2-04218-2  
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-215636-7 
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
 
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 


