
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 สนามบิน สุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน เอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ (EK)พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิ เอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์

(EK)เท่ียวบนิท่ี EK375 (0 9.55-13.00) / EK85 ( 15.35-20.20)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 1 5.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบนิ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.20 น. เดนิทางถึง สนามบิน เมืองซูริค ประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5
ชั่วโมง)หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
พักที ่Hotel Dorint, Zurichหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

  2  ซูริค-ซุก-ลูเซริน์-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-กมิเมลวาลด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเลก็ส าหรบัพกั 1คนื เพือ่พกับนโรงแรมทีเ่มอรเ์รน หมู่บา้นบน เทอืกเขาแอลป์  เพือ่ความ
สะดวกในการถอืขึน้เคเบิล้คาร*์** 
นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองซุก(Zug)เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง ชม หอ

นาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower)ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษ
ท่ี 13นาํทา่นชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์( St Oswald's church)โบสถศ์ก์ดิส์ิทธ์ิท่ีสาํคญัของเมือง ตวั
โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมท่ี
สาํคญัท่ีสดุในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแหง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น
เมืองท่ีสะอาดท่ีสดุในยโุรป และ มีพระอาทิตยต์กดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอรแ์ลนด์ นาํทา่น เย่ียม

ชมลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house)ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป รา้นคา้ท่ี
ผลิตและจาํหนา่ยเคร่ืองประดบัและนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้นาํระดบัโลก ทัง้
จดัแสดงพิพิธภณัฑศ์ลิปะลํา้คา่และเครื่องประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์( Luzern)เมืองพกัตากอากาศท่ีไดช่ื้อวา่นกัทอ่งเท่ียวบนัทกึภาพไว้
มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ  ภเูขาท่ีสวยงามทา่มกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ให้
ทา่นอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจาํหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอรกื์อเบอ
ลิน เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลกึรา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
นาํทา่นถ่ายรูปคูก่บัอนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument)ซึ่งแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภเูขาในเมือง



เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท่ี์ 
16 แหง่ฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแมน่ํา้รอยซ(์ Reuss River) 
เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวตัศิาสตรข์องสวิส 
สะพานไมช้าเปล เป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียม
กลางนํา้ ท่ีจั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 400 ปีแลว้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํทา่นเดนิทางสู่ ชเตเคิลแบรก์( Stechelberg)เพ่ือนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงั หมูบ่า้นแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอรเ์รน(Murren)ในตาํนานท่ีไดข้ึน้ช่ือวา่งดงามท่ีสดุแหง่หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยูส่งู
กวา่ระดบันํา้ทะเลกวา่ 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์  ท่ีอยูใ่นออ้มกอด
ของขนุเขาท่ีรายลอ้มดว้ยทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ไดแ้ก่ จงุเฟรา (Jungfrau) ไอ
เก (Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช่ื้นชมท่ีดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเอง
สกัครัง้ในชีวิตนาํทา่นเดนิเลน่ตอ่ไปตามทางเพ่ือไปยงั หมู่บ้านกิมเม ลวาลด(์ Gimmelwald)ซึ่ง

ระยะทางเดนิ เพียง 30 นาที แตด่ว้ยธรรมชาตท่ีิสวยงามยิ่งนกั ใชเ้วลาเดนิเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง 
ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมูบ่า้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murrenหรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นทา่มกลางเทือกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3ทา่น (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 

 



  3  เมอรเ์รน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลท์วาลด-์ 
     อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํทา่นขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์( Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกวา่ 2,973 เมตรจงึทาํใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้ จงุ
เฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ยา่งใกลช้ิดย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อดงั
อยา่ง James Bond 007 ภาคยอดพยคัฆร์าชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กบัฉาก

แอคชั่น ทา่มกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์เลเซนบี จงึทาํใหบ้นนีมี้พิพิธภณัฑแ์บบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ท่ีจดัแสดงเรื่องราวนา่รูจ้ากภาคตา่งๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาท
บอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ยา่งสนกุสนาน  อิสระใหท้า่นไดด่ื้มดํ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท่ี้ Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเ คน(Interlaken)เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แหง่กลางเมืองทา่มกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามและนา่คน้หาเมือง
หนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  ระหวา่งทาง นาํทา่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบเบรียนซ(์ BrienzLake)วิว
สวยอีกแหง่ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหวา่งทางกนับา้ง หมูบ่า้น และ เมือง
นา่รกั หลายท่ีตัง้อยูต่ดิกบัรมิทะเลสาบ  จากนัน้ ตามรอยซีรี่ยด์งั Crash Landing On You ท่ี
สะพานอิเซลท์วาลด(์Iseltwald Bridge)ซึ่งตัง้อยูท่างฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์ Lake Brienz) วิว
สวยธรรมชาตแิบบสดุ เรียกวา่หนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้า่นเก็บภาพอยา่งจใุจ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณภัตตาคารสุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาตขิองสวิส 

พักทีH่otel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

  4   อินเทอรล์าเคน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-เซนตก์ัลเลน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald)เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนตกิท่ีสดุ เมืองเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของเทือกเขา

แอลป์ท่ีแสนโรแมนตกิ นาํทา่นนั่งรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau)TOP OF EUROPE เม่ือถึง
ยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลมุดว้ยหิมะ ชม ถ า้

น า้แข็ง1,000 ปีท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 1,000 ปี ชมงานแกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงามอยูใ่ตธ้ารนํา้แข็ง 30 
เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํา้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอ
ลปจากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสัและเลน่สนกุกบัการเลน่หิมะอยา่งเตม็ท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลาน
กวา้งท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองเซนตกั์ลเลน(St. Gallen)ใกลก้บัชายแดนประเทศ ออสเตรีย ท่ีไดร้บัยกยอ่ง
จากองคก์ารยเูนสโกข้ึน้ทะเบียนมรดกโลกเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรคา่แก่การเย่ียมชม 
สถานท่ีท่ีหา้มพลาดคือหอ้งสมดุโบราณ ตวัอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตลบ์ารอคดา้นในเป็นท่ี



เก็บรวบรวมหนงัสือโบราณจาํนวนมากและวา่กนัวา่เป็นหอ้งสมดุโบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของ
โลก ในบรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคูท่ี่เป็นศลิปะในยคุเดียวกนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่HotelRadisson Bluหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

  5  เซนตก์ัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นเดนิทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์ Neuschwanstein Castle)แหง่บาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแมแ้ตร่าชาการต์นูวอลทด์สินีย ์ยงัหลงใหลนาํไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนกุดสินียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเดน่และมีทะเลสาบและธาร
นํา้ เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไมว่า่ทา่นจะเดนิทางไปเยือนในชว่งฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองฟุสเซ่น( Fussen)เมืองปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตคิ 
แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัตดิกบัชายแดนออสเตรีย เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นบัพนัปีท่ีไดร้บั ฉายาวา่ Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา ( Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองท่ีโดง่ดงัคูก่นัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้น
ทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมีความนา่รกั และมีสิ่งท่ีนา่สงัเกตอีกอยา่งคือ ตวัตกึหรืออาคารบา้นชอ่งของ
ทัง้เมืองจะตกแตง่ไปดว้ยสีสนัท่ีสวยงาม อิสระใหท้า่นเดนิชมเมือง ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
และแบรนดเ์นมๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารสุดพเิศษ!! เมนูขาหมู และเบียรเ์ยอรมัน 
พักที ่Hotel Hirsch, Fussenหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

  6  อินสบ์รูกค-์หลังคาทองค า-พพิธิภัณฑส์วารอฟสก ีวัตเตนส-์ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล- 
     เซนตวู์ฟกัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองอินสบรูกค์ (Innsbruck)ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง

อยา่งยิ่งใหญ่อลงักา ร เหมือนฉากในละครชีวิตจรงิ เป็นเมืองท่ีฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ท่ีตัง้ของบ้านหลังคาทอง(GoldenesDachl)ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ท่ีนกัทอ่งเท่ียวเกือบ
ทกุคนอยากเห็นดว้ยตาวา่งดงามสมคาํร ํ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์อง
จกัรพรรดมิาซิมิเล่ียนท่ี 1 เสรจ็ในชว่งปี ค.ศ. 1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทบัท่ี
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแหง่ เมืองนีย้งั
เป็นตน้กาํเนิดของเครื่องประดบัครสิตอลช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เขา้ชมพพิธิภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์ Swarovski Kristallwelten)เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพ่ือ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตัง้บรษิัท โดยมีอองเดรเฮลเลอร ์ศลิปินหลากส่ือเป็น
ผูอ้อกแบบสถานท่ีท่ีมีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเดน่และความมหศัจรรย ์สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่นีไ้ดน้าํโอกาส
มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัทอ่งเท่ียวจาํนวนกวา่สิบสองลา้นคนท่ีเดนิทางมาเยือนจากทั่วทกุมมุโลก 
ภายในพืน้ท่ีกวา้งขวางและเตม็ไปดว้ยความระยิบระยบั คณุจะไดพ้บกลุม่ผลิตภณัฑค์รบทกุชนิด 
ตัง้แตอ่ญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองซาลซบ์วรก์(Salzburg)เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนตกิของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1997 เป็น
เมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรียท่ีมีผูค้นไปเยือนเป็นจาํนวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้น



การทาํเหมืองเกลือจนรํ่ารวย และเมืองนีย้งัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก The 
Sound of Music นอกจากนีย้งัเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยูบ่า้นเลขท่ี 9 
ถนน Getreidegasseซึ่งปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พ่ือใหค้วามรูก้บัผูท่ี้สนใจได้
สมัผสัโลกของศลิปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแหง่คือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ท่ีสรา้งอยู่
บนเนินเขา 

นาํทา่นเขา้ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden)สถานท่ีแหง่นีถ้กูยกยอ่งใหเ้ป็นสวนสาธารณะท่ีสวย
ท่ีสดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแตเ่ดมินัน้ถกูสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแตง่ดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี 
โดยมีนํา้พเุป็นสว่นประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคท่ีสวยงาม ท่ีไดมี้การเปิดใหบ้คุคลทั่วไปไดเ้ขา้ชม
ความงามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ท่ีสาํคญั สวนมิราเบล   ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรเ์รื่อง 
เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 

นาํทา่นเดนิทางสู่ เมืองเซนตวู์ฟกัง  (St. Wolfgang)เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
โวลฟ์กงั (Wolfgang) โดยหมูบ่า้นนีต้ัง้ช่ือตามนกับญุ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมนัโดยกาํเนิดและ
ยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุท่ีโดดเดน่ในชว่งศตวรรษท่ี 10 อีกดว้ย เดนิเลน่และถ่ายภาพความสวยงาม
ของ หมูบ่า้นซงัคทโ์วลฟ์กงั ซึ่งถือวา่เป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสวยงาม และโรแมนตคิท่ีสดุเมืองหนึ่งของ
ออสเตรีย อนัเป็นสถานท่ีประทบัใจของนกัทอ่งเท่ียวทกุครัง้ท่ีมาเยือน กระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Scalaria, St.Wolfgangหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

  7  เซนตวู์ฟกัง -ฮัลลส์ตัทท-์ลินซ-์เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถ ์
     เซนตส์เตฟาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นาํทา่เดนิทางสูห่มู่บ้านฮัลลส์ตัทท(์Hallstatt)หมูบ่า้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut
รมิทะเลสาบท่ีซอ่นตวัอยูท่า่มกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนตกิ และไดช่ื้อวา่เป็นหนึ่งในพิกดัท่ีมี
ทศันียภาพสวยงามท่ีสดุของแหง่หนึ่งของโลกอีกดว้ยกบัความงดงามตามธรรมชาตสิดุคลาสสิคของ
หบุเขาสงูท่ีโอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบท่ีมีนํา้ใสราวกบักระจกครสิตลั ท่ีพรอ้มสะทอ้งภาพความ
อลงัการของขนุเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคณู
ไปพรอ้มๆ กบับรรยากาศอบอุน่ สบายเป็นกนัเองของหมูบ่า้นเก่าแก่เล็กๆ สดุนา่รกัซึ่งเตมิไปดว้ย
รอ่งรอยอารยธรรมของประวตัศิาสตร ์
นาํทา่นเดนิทางสูเ่มืองหลวงเวียนนา(vienna) ประเทศออสเตรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํทา่นผา่นชม ศาลาว่าการเมือง เวียนนา (Rathaus)ตกึศาลากลางแหง่นีอ้อกแบบโดย ฟรีดรชิ 
ชมิดท(์Friedrich Schmidt)ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นท่ีทาํการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นท่ี
จดังานสาํคญัของเมือง นาํทา่นถ่ายภาพคู่ พระราชวังโฮฟบวรก์( Hofburg Palace)เดมิเป็นนพระ
ราชวงัฤดหูนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ตัง้อยูใ่จกลางกรุงเวียนนา นาํทา่นแวะ ถ่ายรูปคู่โบสถเ์ซนต์
สเตฟาน (St.Stephen Cathedral)เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศลิปะโกธิกตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 
ถือเป็นโบสถค์ูบ่า้นคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเมนูขึน้ชื่อจัดเตม็ Ribs ซี่โครงหมูยาว 

         1 เมตร / ท่าน 
พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่า 
 

  8  เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-(สนามบนิเวียนนา) -กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํทา่นชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)แหง่ราชวงศฮ์ปัสบ์รูก์ เริ่มมีประวตักิาร
สรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 ตอ่มาไดมี้การปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ย
จาํนวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศลิปะการตกแตง่ชัน้เย่ียมจาํนวนมาก ในระหวา่งปี
ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้า่นชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ี
ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแตง่อยา่งวิจิตร มีการจดัทาํสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผอ่นเดนิ
เลน่ท่ีออกแบบไดอ้ยา่งลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ใหท้า่นอิสระถนนสายชอ้ปป้ิงกลางกรุงเวียนนาเป็นถนนคนเดนิและชอ้ปป้ิงสายสาํคญัแหง่กรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ตา่งๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ท่ีถกูใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้
เลือกมากมาย อาทิ  เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึตา่งๆ 
ไดเ้วลาพอสมควร นาํทา่นเดนิทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 



22.40น. ออกเดนิทางจาก เมืองเวียงนา  กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์( EK)เท่ียวบนิท่ี 
EK126 (22.40-06.15(+1)) / EK372 (09.40-19.15)ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 15.35 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปล่ียนเครื่องท่ีสนามบนิ เมือง ดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บรกิาร
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

  9  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
19.15น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-ศกุร ์ 21-29กรกฎาคม65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 

พฤหสับดี-ศกุร ์ 11-19สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

  เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1. ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ
ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น ( Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล



สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 25 กิโลกรัม)และคา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
  อัตราไม่รวม 

1. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 
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