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กําหนดการเดินทาง , 21 มิถุนายน / , 26 กรกฎาคม
9, 23 สิงหาคม / , 27 กันยายน
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วันแรกของการเดินทาง (1)
21.30น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน

วันทีสองของการเดินทาง (2)
01.20 น.
07.15 น.

12.00 น.

กรุงเทพฯ

เวียนนา (ออสเตรีย) – เครม – เมลค์ – เซ็นท์ โวล์ฟกัง

ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชัวโมง นาที)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) ณ กรุ งเวียนนา (Vienna) ประเทศ
ออสเตรีย (Austria) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) แล้ว รถโค้ชนําท่านเริ มต้นเทียวประเทศ
ออสเตรี ย กันที เมืองเครม (Krems) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั วโมง) ตัวเมืองตังอยู่
ระหว่างพืนทีบรรจบกันของแม่นาเครมส์
ํ
(Krems River) กับ แม่นาดานู
ํ บ (Danube River) นอกจากนีแล้ว เครมส์
ยังถือว่าเป็ นเมืองทีค่อนข้างมีความสําคัญมากแห่งหนึง โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ ทีน่าสนใจ รวมไปถึงการเป็ นที
รู ้จกั กันในเรื องของการผลิตไวน์ทีมีชือ เสี ยงอีกด้วย ชม
สไตน์ ทอร์ (Steiner Tor) ประตูเมืองเก่าแก่ ทีสร้างขึน
ครังแรกในช่วง ปลายศตวรรษที 15 ในสถาปั ตยกรรม
สไตล์บาร็ อค เป็ นสิ งก่อสร้างทีได้รับการยกย่องว่าเป็ น
เมืองสัญลักษณ์ทีสําคัญของเมืองเครมส์ นอกจาก
นักท่องเทียวทีมาเยือนจะได้ชมความงดงามและความ
เก่าแก่ของประตูเมืองแล้ว บริ เวณใกล้เคียงยังเป็ นเป็ น
ศูนย์กลางของการ ช้อปปิ งทีคึกคักแห่งหนึงของเมืองเค
รมส์ อีกด้วย จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40
นาที) เมืองเล็กๆ ทีมีความสวยงามของบ้านเรื อนในยุค เรอเนอซองส์ เป็ นจุดแวะพักยอดนิยมทีตังอยูต่ รงช่วงคุง้
นําของแม่นาดานู
ํ บช่วงทีไหลผ่านประเทศออสเตรี ยทีตังของเมืองนีมีความสําคัญมาแต่ครังโบราณตังแต่สมัยยุค
โรมันและสมัยของราชวงศ์บาเบนเบิร์กทีปกครองออสเตรี ย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมความงามของ โบสถ์ สตีฟท์ เมลค์ (Stadt Melk) ทีมีอายุเก่าแก่กว่า ปี ของคณะเบเนดิคทีนทีตังอยูบ่ นหน้า
ผาริ มฝังแม่นาดานู
ํ บชมโบสถ์ใหญ่ทีตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์บารอคทีมีความงดงามวิจิตรพิศดารทีสุ ดในโลก
ทีเดียวผนังสุ กปลังด้วยทองเหลืองอร่ ามทุกด้านส่ วนเพดานเป็ นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าทีแห่งนี
ใช้เป็ นพืนเรื องของนิยายขายดีระดับโลกเรื อง A Nome Of A Rose
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จากนัน นําคณะท่านออกเดินทาง ไปยังบริ เวณ อัพเพอร์ ออสเตรีย (Upper- Austria) หรื อบริ เวณ ซาลส์ กมั เมอร์
กูท (Salzkammergut Lakes) อันเป็ นทีตังของแหล่งท่องเทียวทะเลสาบมากมาย ปั จจุบนั เป็ นพืนทีท่องเทียวทีเต็ม
ไปด้วยทะเลสาบกว่า 70 แห่ง ซึ งวางตัวเรี ยงรายโอบล้อมของเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติก เป็ นกลุ่มแรกที
ค้นพบความงดงามของพืนที บริ เวณทีเคยเป็ นแหล่งผลิตเกลือทีใหญ่ทีสุ ดในแถบเทือกเขาแอลป์ (The Alps) แถบ
นี จนเข้าสู่ เมืองเซ็นท์ โวล์ ฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 201 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง 0
นาที) หมู่บา้ นเล็กๆ ริ มทะเลสาบโวลฟ์ กัง (Wolfgang Lake) แต่เป็ นสถานทีทีมีนกั ท่องเทียวมาท่องเทียวเป็ น
จํานวนมาก ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ ทัศนียภาพของบ้านเรื อนริ มทะเลสาบซึ งเป็ นหมู่บา้ นทีสวยงามมากๆ
และเป็ นสถานทีพักผ่อนริ มทะเลสาบให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ อันสวยงามจนท่านจะประทับใจไปนาน
แสนนาน เชิ ญท่านพักผ่อน เก็บภาพความประทับใจกับความสวยงามของบ้านเรื อนทีเรี ยงรายอยูร่ ิ มทะเลสาบราย
ล้อมด้วยขุนเขา

19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Scalaria Hotel หรื อเทียบเท่ า
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วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

เซ็นท์ โวล์ฟกัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์ บูร์ก

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี เมืองฮัลล์ สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองทีได้ชือว่าเป็ น
เมืองทีตังอยูร่ ิ มทะเลสาบทีสวยทีสุ ดในโลก จนได้รับการขึนทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก้ภาพของ
หมู่บา้ นทีมีเทือกเขาเป็ นองค์ประกอบอยูด่ า้ นหลังทีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพทีถูกเผยแพร่ ไปมากทีสุ ดของ
ออสเตรี ย (Austria) และเป็ นเมืองทีมีเหมืองเกลืออายุเก่าแก่ทีสุ ด และ เมืองมีอายุกว่า 4,500 ปี

นําท่านขึนรถรางขึนสู่ จุดชมวิว Sky Walk ทีตังอยูบ่ นภูเขาสู งอายุมากกว่า , ปี มีความสู งกว่าระดับนําทะเล
ประมาณ เมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางขึนสู่ ยอดเขาเพียง นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมือง
เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) และทะเลสาบจากด้านบนทีได้รับการขนานนามว่า Unesco World Heritage view ณ
จุดชมวิว Sky Walk (รถรางเปิ ดให้ บริการเฉพาะ ช่ วงเดือนเมษายน - พฤศจิกายน เท่ านัน)

5

12.00 น.

หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่ างๆเช่ น เนืองสภาพอากาศไม่ เอืออํานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ งหรื อทางรถราง
ไม่ เปิ ดให้ ขนชม
ึ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิในการงดให้ ขนชม
ึ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บูร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง 30 นาที) เมืองสวยทีแสนโรแมนติกทีสุ ดเมืองหนึงของทวีปยุโรป ได้รับการอนุ รักษ์เป็ นมรดกโลกเมือปี
ค.ศ.
เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีผยู ้ งใหญ่
ิ
ของโลกนามโมสาร์ ท และใช้เป็ นสถานทีในการถ่ายทําภาพยนตร์
อมตะ (ทีสร้างจากเรื องจริ งของคุณครู มาเรี ย) เรื องมนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ซึ งทําให้เมืองนีเป็ น
ทีรู ้จกั ไปทัวโลก โดยเมืองนีมีอดีตทีเติบโตมาจากการผลิตเกลือและการค้าเกลือ ซึ งในยุคนันมีค่าประดุจ
ทองคําขาว ดังนัน “เกลือ” (Salz) จึงเป็ นทีมาของทังชื อแคว้นและเมือง

นําท่านเริ มต้นชมเมืองซาลส์ บูร์ก (Salzburg) เริ มต้นที เข้าชมบริ เวณ สวนมิราเบล (Mirabell) ทีมีดอกไม้สวยงาม
นําท่านเดินข้ามสะพานบนแม่นาซาลซาค
ํ
ชมมหาวิหารประจําเมือง ถ่ายรู ปกับอนุสาวรี ยโ์ มสาร์ ทและบ้านเกิด
ของนักดนตรี ยคุ บารอคท่านนี ซาลส์บูร์ก (Salzburg) เป็ นเมืองทีมีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ตังอยูท่ ่ามกลางเนิน
เขาล้อมรอบ มีแม่นาไหลผ่
ํ
านกลาง สองฟากฝังเป็ นตึก พระราชวัง โบสถ์ทีมียอดแหลมน้อยใหญ่น่าชม ด้านหลัง
ของเมืองเป็ นภูเขาและป้ อมปราสาทดุจเมืองในเทพนิยาย เหมาะแก่การเดินเทียวชมเมือง มีเวลาให้ท่านเดินชม
ร้านขายสิ นค้าพืนเมืองทีย่าน ถนนเกไทรเด (Getreidegasse) ทีมีร้านค้า ต่าง ๆ มากมาย ซึ งป้ ายร้านค้าจะเป็ นรู ป
บ่งบอกถึงสิ นค้าทีขายกันมา ตังแต่สมัยโบราณ
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19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Mercure Salzburg Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.30 น.

ซาลส์ บูร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้ น (เยอรมัน) – อินสบรู ค (ออสเตรีย)

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางข้ามเขตแดนเข้าสู่ ประเทศเยอรมัน (Germany) กันทีเมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น
(Berchtesgaden) (ระยะทาง 25 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด เส้นทาง
เก่าแก่ทีสุ ดทีนักท่องเทียวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนีถูกก่อตังขึนให้เป็ นศูนย์กลางทางการค้าและการ
สํารวจหาเกลือและสิ นแร่ เมืองเก่าแห่งนีเต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรู ปแบบบาวาเรี ยตอนบนทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลายปูนสไตล์สตัดโก้

นําท่านเปลียนขึน รถบัสท้องถิน เพือนําท่านสัมผัสอีกหนึ ง ไฮไลท์ของโปรแกรม นันก็ รังอินทรี ย์ (Eagle’s Nest)
ตังอยูบ่ นยอด เขาเคห์ ลสไตน์ (Kehlstein) รถบัสจะนําท่านลัดเลาะไปบนเส้นทางอันคดเคียววกวน ของ ถนน
เคห์ ลสไตน์ (Kehlsteinstrasse) ซึ งมีทางขึนลง เพียงทางเดียว ซึ งทางอุทยานจะกําหนดเวลาขึนลงไว้แน่นอน..
สวนทางกันไม่ได้ ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามยิงระหว่างทาง จนถึงสถานีบนภูเขา จากนันเดินลอดอุโมงค์
เพือไปขึนลิฟต์สู่ รังอินทรี ย ์ (Eagle’s Nest) นําท่านชม เคลสไตน์ เฮ้ าส์ (Kehlsteinhaus) เป็ นอาคารทีถูกสร้างขึน
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ในสไตล์ ชาเล่ต์ Chalet -style สร้างเพือเป็ นของขวัญวันเกิดครบรอบ ปี ให้กบั ฮิตเลอร์ Hitler ในปี
โดย
มาร์ ติน บอร์ มนั น์ Martin Bormann หนึงในคนสนิทของฮิตเลอร์ Hitler เป็ นทีพักสุ ดโปรด ฮิตเลอร์ Hitler ใช้คน
สร้าง , คน จากนันนําท่านเดินทางกลับสู่ ดา้ นล่าง

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านแวะชม หมู่บ้านรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 14 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)
หมู่บา้ นเล็กๆ น่ารัก Unseen ของเยอรมันทีพรมแดนออสเตรี ยทีหลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาแอลป์ โดยหมู่บา้ น
เล็กๆแห่งนีมีชือเสี ยงอย่างมากในเรื องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์ เซนต์ เซบาสเตียน
(St.Sebastian Church) เป็ นฉาก มีสะพานไม้เล็กๆทอดข้ามแม่นาํ Ache ทีไหลผ่านหมู่บา้ นโดยมีฉากหลังของ
เทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลัง นําท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อสามารถเข้าชมด้านในของโบสถ์ได้ฟรี

นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิทซ์ บูเฮล (Kitzbuhel) (ระยะทาง 64 กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เป็ น
เมืองสกีรีสอร์ ทสุ ดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ ในแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรี ย ซึ งตังอยูใ่ กล้กบั
เทือกเขาแอลป์ เพียง 100 กม.เท่านัน อีกทังยังมีชือเสี ยงในเรื องของสกี และเป็ นสกีรีสอร์ ทเป็ นอันดับต้นๆ ของ
โลกอีกด้วย นําท่าน เดินเล่นชมเมือง และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบ้านเรื อนทีมีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารัก
แห่งนีตามอัธยาศัย
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19.00 น.

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินสบรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง นาที) หนึงในสามเมืองเอกด้านการท่องเทียวของประเทศออสเตรี ย (Austria) อีกสองแห่งคือเวียนนา
(Vienna) และ ซาลส์บูร์ก (Salzburg) ตังอยูร่ ิ มฝังแม่นาอิ
ํ น (Inn River) สําหรับความหมายของเมืองอินสบรู ค
(Innsbruck) แปลว่าสะพานแห่ง แม่นาอิ
ํ น (Inn River) มีลกั ษณะเป็ นทีราบแคบ ๆ แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผู ้
ทีเข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ยเทเรเซี ย
ผูย้ งใหญ่
ิ
หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Innsbruck Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง (5)
07.30 น.

อินสบรู ค – อัลพ์บัช – เซลล์ อัม ซี

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม เมืองอินสบรู ค (Innsbruck) เมือจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที เมืองอินสบรู ค
(Innsbruck) และ เมืองอินสบรู ค (Innsbruck) จึงเปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานันไปโดยปริ ยาย
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เสน่ห์ของเมืองอยูท่ ี อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ทีสร้างขึนด้วยความประณี ตละเอียดอ่อน และมี
อายุเก่าแก่กว่า ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้ าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัย
โกธิ คตอนปลายทีมีการเพิมศิลปะแบบโรโคเข้าไปในศตวรรษที ทําให้ดูโดดเด่นและหรู หรายิงขึน โรงแรม
โกลเดนเนอร์ แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตังแต่ค.ศ.ที เป็ นโรงแรมทีเก่าแก่ทีสุ ดของเมืองและยัง
เคยใช้ตอ้ นรับอะคันตุกะจากต่างแดนมาแล้วอย่างมากมาย พระราชวังฮอฟบูรก์ (Hofburg Palace) พระราชวังที
ราชสํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคารเรอเนสซองส์ทียิงใหญ่ทีสุ ดของ
ประเทศออสเตรี ย (Austria)

จากนัน นําท่านเดินทางต่อสู่ ใจกลางเมืองอินสบรู ค เพือนังรถไฟฟ้าสุ ดลํา Nordkette Cable Car เปิ ดให้บริ การมา
ตังแต่ปี 1928 ซึ งได้ผา่ นการปรับปรุ งมาหลายต่อหลายครัง รวมถึงการแปลงโฉมครังล่าสุ ดให้ดูทนั สมัย ตัวอาคาร
มีรูปร่ างโค้งมนโดดเด่นสวยงาม พาท่านขึนกระเช้าสู่ สถานี Seegrube บนเทือกเขาแอลป์ ทีระดับความสู ง 1,905
เมตรจากระดับนําทะเล ให้ท่านได้ชมวิวเมืองโดยรอบของเมืองอินสบรู ค และในวันทีอากาศสดใส คุณจะได้เห็น
วิวไกลถึงชายแดนอิตาลี

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอัลพ์ บัช (Alpbach) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) อีกหนึง
เมืองท่องเทียวที อยากแนะนําให้คุณมาเยือนสักครังหนึง โดยหมู่บา้ นอัลพ์บชั นันถือว่าเป็ นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของรัฐทิโรล (Tirol) รัฐตังอยูท่ างตะวันตกของประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ทิ
โรลเหนือ และทิโรลตะวันออก โดยหมู่บา้ นนันตังอยูบ่ นทีราบสู ง ณ ความสู งเหนื อระดับนําทะเล ประมาณ ,000
เมตร หมู่บา้ นอัลพ์บชั (Alpbach) เป็ นหมู่บา้ นสกีรีสอร์ ททีมีชือเสี ยงโด่งดังมากของประเทศออสเตรี ย โดยหมู่บา้ น
ถูกโหวตให้เป็ น "หมู่บ้านทีสวยทีสุ ดในออสเตรีย" และยังได้รับการขนานนามว่าเป็ น "หมู่บา้ นแห่งดอกไม้ทีสวย
ทีสุ ดในยุโรป" ซึ งนักท่องเทียวทีมาเยือนจะได้ตืนตาตืนใจไปกับความงดงามของหุ บเขา ดอกไม้ป่าอันงดงามและ
ทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม และรวมไปถึงอากาศแสนบริ สุทธิ ทีคุณสามารถสู ดได้อย่างเต็มที นอกจากนีแล้ว หมู่
บ้านอัลพ์บชั ยังมี วินเทอร์ วิลเลจ (Winter Village)สําหรับนักท่องเทียวทีมาเยือนในช่วงฤดูหนาว ซึ งส่ วนใหญ่มกั
นิยมมาเล่นสกี รวมไปถึงกิจกรรมทีเป็ นทีนิยมในช่วงฤดูหนาวอืนๆอีกเป็ นจํานวนมาก...

นําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซลล์ อัม ซี (Zell Am See) (ระยะทาง 107 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) เมืองทีสวยงามดังภาพวาด ตังอยูร่ ิ มทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See หรื อทะเลสาบเซลล์) และโอบล้อม
ด้วยเทือกเขา โฮเฮอเทา (Hohe Tauern) จากเมืองทีก่อตังโดยพระในสมัยศตวรรษที วันนีเซลล์ อัม ซี เป็ น
จุดหมายปลายทางสุ ดชิคแห่งการแอร์ น มาพักผ่อนรี สอร์ ททีนีตลอดทังปี จะมาในช่วงฤดูหนาวเพือสัมผัส
ประสบการณ์เล่นสกีชนเลิ
ั ศ หรื อจะมาขีจักรยานตามชายฝังทะเลสาบอันงดงามและลงแช่นาเย็
ํ นสดชืนในฤดูร้อน
ก็ได้ทงนั
ั น
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19.00 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Zum Hirschen Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง (6)
07.30 น.

เซลล์ อัม ซี – เส้ นทางไฮอัลไพน์ กรอสกล็อกแนร์ – คลาเกนเฟิ ร์ ต

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่ งชาติโฮเฮอเทาแอร์ น (Hohe Tauern National park) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) อุทยานแห่งชาติทีใหญ่เป็ นอันดับ ในทวีปยุโรปและในเขตเทือกเขา
แอลป์ (The Alps) และในขณะเดียวกันยังเป็ นอุทยานแห่ งชาติทีเก่าแก่ทีสุ ดในประเทศออสเตรี ย (Austria) อีก
ด้วย โดยชือเสี ยงของอุทยานนันมาจากเส้นทางท่องเทียวทีสวยสุ ดในประเทศออสเตรี ย (Austria) ทีมีชือว่า
เส้ นทางไฮอัลไพน์ กรอสกล็อกแนร์ (Grossglockner High Alpine Road) เส้นทางทีมี ระยะทางยาวประมาณ
กิโลเมตร โดยถนนสายนีถือว่าเป็ นถนนทีอยูส่ ู งทีสุ ดในทวีปยุโรป นําท่านสัมผัสอีกหนึงความยิงใหญ่ของ
ธรรมชาติ เส้นทางทีสวยสุ ดใน ประเทศออสเตรี ย (Austria) ที ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ทีสลับซับซ้อน ซึ งปกคลุมด้วยหิ มะขาวสะอาดตา และธารนําแข็งต่างๆ มากมาย
โดยเฉพาะความยิงใหญ่ของ ธารนําแข็งฟรานซ์ โจเซฟโฮเฮอ (Franz Josefs Hohe Glacier) เป็ นธารนําแข็งที
ใหญ่ทีสุ ดในประเทศออสเตรี ย (Austria)
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นําท่านชม คาวามยิงใหญ่ของ ธารนําแข็งฟรานซ์ โจเซฟโฮเฮอ (Franz Josefs Hohe Glacier) ธารนําแข็งยาว 8
กิโลเมตร หนา 200 เมตร แต่เพราะอุณหภูมิทีร้อนขึน ทําให้ความหนาละลายไป 5 เมตร ต่อปี ความยาวลดลง 20
เมตรต่อปี อีก 40 ปี หมดแน่ หากมีโอกาสต้องรี บไปสัมผัสบรรยากาศและวิวธรรมชาติทีสวยงามสุ ดๆ

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําท่านแวะถ่ายรู ป หมู่บ้านเฮย์ ลเิ กนบลุท (Heiligenblut) หมู่บา้ นเล็กๆสุ ดน่ารัก ทีมีโบสถ์ St. Vincent
Church โบสถ์สาํ คัญประจําเมือง เป็ นโบสถ์โกธิ คทีเก่าแก่งดงาม สร้างขึนในศตวรรษที เป็ นฉากหลัง
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จากนัน นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองคลาเกนเฟิ ร์ ต (Klagenfurt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) เมืองท่องเทียวทีมีชือเสี ยงและยังเป็ นเมืองหลวงของรัฐคาริ นเทีย (Carinthia) รัฐทางตอนใต้
ของประเทศออสเตรี ย ตัวเมืองนันตังอยูบ่ นทะเลสาบเวอร์ เทอร์ เซ (Worthersee) ทะเลสาบอัลไพน์ทีมีขนาดใหญ่
ทีสุ ดของยุโรป พืนทีโดยรอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่ าไม้หนาแน่น นําในทะเลสาบสี ฟ้าสี เขียวโดดเด่น นํา
ท่านเทียวชม ย่ านจัตุรัสเมืองเก่ า (Old town Square) ทีตังของเหล่าอาคารสําคัญๆทีสร้างขึนในสไตล์เรเนสซองส์
อิสระให้ท่านถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกกับ ลานนําพุมังกรลินท์ วูร์ม (Lindworm Fountain) ลานนําพุรูปมังกรพ่นนําและ
ผูก้ ล้าทีอาจหาญต่อกร สร้างขึนในปี ค.ศ. 1593 นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ ลันด์ เฮาส์ (Landhaus) อีกหนึงอาคารทีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ และมีความเก่าแก่มากทีสุ ดในเมืองคลาเกนเฟิ ร์ ต (Klagenfurt)

18.30 น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักค้ างคืน ณ Roko Hof Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)

คลาเกนเฟิ ร์ ต - กราซ – เวียนนา
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07.00 น.

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง) เมือง
หลวงของแคว้นทีใหญ่เป็ นอันดับ ของประเทศได้ชือว่าเป็ นเวียนนาฉบับย่อ เนื องจากว่ายังคงมีบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์กบั ราชวงศ์ฮบั ส์บูร์กทีคล้ายคลึงกับเวียนนาสัมผัสกับบรรยากาศสดชืนด้วยพืนทีสี เขียว ทีมีอยูร่ อบ
เมืองทังยังมี แม่นามู
ํ ร์ (Mur River) แม่นาสายสวยท่
ํ
ามกลางต้นไม้สูงโปร่ งทีไหลผ่านกลืมกลืนกับบรรยากาศของ
ตัวเมือง นําท่านชม เมืองกราซ (Graz)ให้ท่านได้เดินชมเมืองเก่า อาคาร บ้านโบสถ์ พิพิธภัณฑ์ ทีได้รับการ
อนุรักษ์ดูแลรักษามีความสวยและเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและได้รับการขึนทะเบียนจาก Unesco ให้เป็ นเมือง
มรดกโลก ในปี ค.ศ.

12.00 น.

นําท่านแวะถ่ายรู ป พระราชวังเอกเก้ นเบิร์ก (Eggenberg Palace) พระราชวังทีสร้างขึนในแบบบาโร๊ ค ซึ งตังอยู่
ทางทิศตะวันตกของเมืองกราซ ถือว่าเป็ นอีกพระราชวังทีมีการจัดสวนโดยรอบอย่างสวยงาม โดยพระราชวังแห่ง
นีได้ถูกรวมให้เป็ นส่ วนหนึงในมรดกโลกของเมืองกราซอีกด้วย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน นําคณะท่านออกเดินทางเข้าสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna)เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (Austria)
(ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) เมืองหลวงแสนสวยทีติดอันดับเมืองทีน่าอยู่
ทีสุ ดในโลก ดูชีวติ คนเมืองทีศูนย์กลางของกรุ งเวียนนาซึ งเป็ นย่านช้อปปิ งกลางกรุ ง ทีมีทงร้
ั านค้าแบรนด์ดงั ร้าน
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ขายของทีระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ แกลลอรี โบสถ์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่ น และท่านยังจะได้เห็นศิลปิ นเปิ ดหมวก
ตามถนนคนเดินทีขนความสามารถมาแสดงกันอย่างหลากหลายอีกด้วย นําคณะชม ถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ทีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า ทีสร้างขึนใน
ระหว่างปี ค.ศ. - แต่ตวั อาคารได้ถูกทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครังที และเปิ ดใหม่อีกครังในปี
ค.ศ. , ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ งเป็ นกลุ่มอาคารทีเคยเป็ นทีประทับของราช
สํานักฮัปสบูร์ก มาตังแต่คริ สต์ศตวรรษที จนถึงต้นคริ สต์ศตวรรษที จากนันนําชมบริ เวณรอบนอกโบสถ์ ส
เตเฟ่ นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุ งเวียนนา ซึ งพระเจ้าคาร์ ลที โปรดให้สร้างขึนในปี ค.ศ.
เพือเป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาช จากนัน อิสระท่าน ช๊อปปิ งสิ นค้าเครื องแก้วสวาร็ อฟสกี
หรื อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สิ นค้าเสื อแฟชันวัยรุ่ นทันสมัย เช่น
Zara ,H&M ฯ ฯ และสิ นค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ ท หรื อแวะชิมของหวานทีร้าน THE DEMEL
ร้านเบเกอร์ รีในย่านถนนคาร์ นท์ เนอร์ (Karntnerstrabe)ใจกลางกรุ งเวียนนา

. น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตราคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Mercure Wien Westbahnhof Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง ( )
07.30 น.

14.30 น.

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport) เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ(Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซือสิ นค้าปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง)

วันทีเก้าของการเดินทาง (9)
05.30 น.

เวียนนา

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ
(Bangkok) โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ
- โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
- ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ 89,900 .- บาท
ท่ านละ 86,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ 27,000 .- บาท
ท่ านละ ,000 .- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม




ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – เวียนนา//เวียนนา – กรุงเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าสถานทูตออสเตรี ย
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
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รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ อาหารในมือคํา มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ าพนักงานยกกระเป๋าทุกโรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %
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เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศออสเตรีย
1. พาสปอร์ ตทีมีอายุคงเหลือไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี นิว รู ป ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่าเดิม)และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน
(สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรู ปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี )ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร(ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้คาํ
นําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชื อนามสกุล (ถ้ามี)(เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN”แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสี ย
ภาษี
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน(ต้องมีครบทัง เดือน) สามารถใช้บญั ชีฝากประจําในการประกอบการยืน
เพิมเติมได้ แต่ตอ้ งใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เป็ นภาษาอังกฤษ และสําเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง
เดือน (มีการแจ้งวันทีครบกําหนดฝาก) สถานทูตไม่ รับบัญชี กระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

ศู นย์ ยืนวีซ่า VFS ของ ประเทศเออสเตรีย ตังอยู่ทอาคารจามจุ
ี
รีสแควร์ ติดกับ MRT หัวลําโพง
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แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที 275-2-09716-8 สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

