
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา     

2 
สนามบนิเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ 
– พระราชวงัฮอฟเบร์ิก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวง
แหวน – ถนนคาร์นเนอร์ 

   

Hotel Arion Airport 
Vienna 

หรือเทยีบเทา่  

3 

เมืองฮลัล์สตทัท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจําเมืองฮลัล์ส
ตทัท์ – จตัุรสักลางเมอืง  
รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้  – เมืองลินซ์ – จตัุรสัเฮาพท์ พลทัซ์ – 
อาคารรฐัสภาประจาํเมอืงลนิซ์ – มหาวหิารแหง่เมอืงลนิซ์ 

   

Hotel Trans World 
Donauwelle, Linz 

หรือเทยีบเทา่  

4 

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จตัุรสักลาง
เมือง – ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่ – เมืองปราก – ชม
ปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วติสั  
ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์ 

   

Hotel Duo 
Prague 

หรือเทยีบเทา่  

5 

เมืองบราตสิลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ยา่นเมืองเกา่ – 
ประตูมคิาเอล  
โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรฐัสภา
แหง่สโลวาเกีย   
พระราชวงัไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ตนิ  

   

Hotel Holiday 
Inn Bratislava 

หรือเทยีบเทา่  

6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบนิเวียนนา       

7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิเวียนนา 
 

 

23.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

02.20 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 
061 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง 15 นาท ี

 

Day2 สนามบนิเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน์ – พระราชวงัฮอฟเบร์ิก – โบสถ์เซนต์สตี
เฟ่น – ถนนสายวงแหวน  

            ถนนคาร์นเนอร์ 
 

 

08.35         เดนิทางถงึ สนามบนิเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรบัสมัภาระผา่นจุดคดั
กรองตามระเบยีบของสนามบนิ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวียนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
นําทา่นเข้าชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์
ฮอฟบวร์คซึง่จะมไีกด์ทอ้งถิน่นําทา่นชมหอ้งตา่งๆและเลา่ประวตักิารสรา้งมาของพระราชวงัต ัง้แตก่ลาง
ครสิต์ศตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจาํนวนหอ้งถงึ 
1,441 หอ้ง ในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระ
โรงและโถงพลบัพลาที่ประทบั ซึ่งได้รบัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์
ซายส์ในประเทศฝร ั่งเศส โดยรอบของพระราชวงัเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนทีจ่ดัตกแต่งประดบั
ประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ยา่งสวยงามตระการตา ได้รบัการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ
คืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กบัท่านได้ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชําระล่วงหน้ากบัผู้แทน
เรียบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ** 

 
เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคารอาหารจีน 

นําทา่นผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบร์ิก (Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของราชสาํนกัฮอฟเบร์ิก
มาต ัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  
นําทา่นผา่นชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของเมอืงเวียนนา ซึง่พระ
เจา้คาร์ลที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุข์ยากของประชาชน 



นําทา่นสู ่ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลกัของเมืองเวียนนา ซึง่แวดลอ้ม
ไปด้วยอาคารสถาปตัยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-
1869 

 

 
นําทา่นสู ่ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวียนนา เป็นยา่นจาํหน่ายสนิคา้นานาชนิด 
อาทเิช่น สนิคา้แบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, Zara , H&M, 
Pandora รา้นของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆ 

คํ่า            อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
      

Day3 เมืองฮลัล์สตทัท์ – โบสถ์แพรชิ – โบสถ์ประจาํเมืองฮลัล์สตทั –จตัุรสักลางเมือง – รูปปั้นโฮลีท่รนิิตี้ – 
เมืองลนิซ์ 

             จตัุรสัเฮาพท์ พลทัซ์ – อาคารรฐัสภาประจาํเมืองลนิซ์ – มหาวหิารแหง่เมืองลนิซ์  
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมูบ่า้นมรดกโลก
อนัแสนโรแมนตกิ ทีม่อีายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพั 
 
 
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียได้ใหฉ้ายาเมืองน้ีว่า “ไข่มุกแหง่ออสเตรีย” 
และ ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมือ่ปี 1997  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพื้นเมือง พเิศษเมนู ปลาเทราต์ยา่ง 
นําทา่นผ่านชม โบสถ์แพริช (Parish Church) โบสถ์สวยริมทะเลสาบมีอายุกวา่ 500 ปี ต ัง้แตส่มยั
ศตวรรษที ่12 กอ่สรา้งขึน้ทา่มกลางซากปรกัหกัพงัของป้อมโรมนั ผา่นชม โบสถ์ประจาํเมืองฮลัล์สตทัท์ 
(Hallstatt Lutheran Church) ทีม่ยีอดแหลมสงูเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุมองของเมอืง เป็นโบสถ์นิกาย
โปรเตสแตนต์ สรา้งขึน้เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 1785 เพือ่ใช้เป็นสถานทีฟ่งัเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดย
จกัรพรรดโิยเซฟที ่1 ผา่นชม จตัุรสักลางเมือง (Central Square Marktplatz) ทีโ่ดดเดน่ดว้ย รูปปั้น
โฮลี่ทรินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue) เป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลสาํคญัตา่งๆของเมือง อสิระให้
ทา่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศยั 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองลินซ ์(Linz) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง) เมืองทีม่ีขนาดใหญอ่นัดบั 3 ต ัง้อยู่

ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรีย รมิฝั่งแมน้ํ่าดานูบ และเป็นทีรู่จ้กักนัดีวา่เป็นเมอืงแหง่



ฮิตเลอร์หรือในอดีตเคยเป็นคา่ยนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั สมัผสัความสวยงามของศิลปะ
และสถาปตัยกรรมสไตล์บาร์โรค๊และร็อคโคโค  

 นําทา่นผา่นชม จตัรุสัเฮาพท ์พลทัซ ์(Haupt Platz Square) ยา่นการคา้สาํคญัหรือจุดนดัพบยอดนิยมของชาวเมอืง 

ทีถู่กรายลอ้มดว้ย อาคารรฐัสภาประจ าเมืองลินซ ์(Parliament House) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแห่ง
เมืองลินซ ์(Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอติทีม่ีหอคอยคูสู่งเสียดฟ้าทีใ่นอดีต "อดอล์ฟ ฮติเลอร์" ต ัง้ใจ

สร้างเพื่อเป็นที่เก็บศพของพ่อและแม่ รวมไปถึงความคิดแผนการใหญ่อย่าง การที่จะสร้างเมืองที่
ยิง่ใหญแ่หง่จกัรวรรดนิาซีบนแมน้ํ่าดานูบ แตก็่ไมส่ามารถทาํสาํเร็จ สมัผสัเมอืงสวยงามดุจตอ้งมนต์ขลงั 

คํ่า           บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตคารอาหารจีน 
ทีพ่กั        TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จตัุรสักลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่ – เมือง
ปราก – ชมปราสาทปราก มหาวหิารเซนต์วติสั – ยา่นช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬกิา
ดาราศาสตร์ 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
               นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 

ข ั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรฐัเช็ก มีชื่อเสียงจาก
สถาปตัยกรรม และศลิปะของเขตเมืองเกา่ ดว้ยทาํเลทีต่ ัง้ของตวัเมืองทีม่ีคูน้ํ่าลอ้มรอบ ทาํใหก้ลายเป็น
ปราการทีส่าํคญัในการป้องกนัขา้ศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและ
การจดัเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมืองทีไ่ดร้บัการอนุรกัษ์และภายหลงั
จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการบูรณะอาคารและ
ปราสาทคร ัง้ใหญโ่ดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม  
จากประวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน มคีวามสาํคญัและโดดเดน่ในการอนุรกัษณ์สถาปตัยกรรมอนัทรงคุณคา่ ที่
ได้รบัการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้
เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 
700 ปี ซึง่ต ัง้อยูร่มิฝั่ งแมน้ํ่าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น้ํา ฝั่งตรงขา้มเป็นยา่นเมือง
เกา่คลาสสคิ (Senete Square) และโบสถ์เกา่แกก่ลางเมอืง  
ผา่นชม จตัุรสักลางเมือง (Center Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปตัยกรรมเกา่แกข่องเมือง 
เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้มากมาย 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมืองอนัเกา่แก่ (City Hall) และยงัคงเป็นทีท่าํการของหน่วยงานอยูจ่นถงึปจัจุบนั 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพื้นเมอืง  



นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ
ประเทศสาธารณรฐัเช็ก เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
นําท่านผ่านชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสรา้งขึ้นบนเนินเขาต ัง้แต่สมยั
คริสต์ศตวรรษที่ 9 สมยัเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์  Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นทําเนียบ
ประธานาธบิดีมาต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 
นําทา่นผา่นชม มหาวหิารเซนต์วติสั (St. Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ
ในสมยัศตวรรษที ่14 นบัวา่เป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรด
ใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษตัรย์ิสาํคญัในอดีต เชน่ พระเจา้ชาร์ล ที ่4, 
พระเจา้เฟอร์ดนิานด์ที ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  
ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ทีเ่ป็นหน่ึงในสว่นทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของปราสาท ใช้เป็นที่
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมยีนท ัง้หลาย 
นําทา่นผา่นชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปจัจุบนัมีรา้นขายของทีร่ะลกึ จาํหน่ายอยู่
มากมาย 
 

 

 
             ผา่นชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้ม

แม่น้ําวลัตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นต ั้งแต่



กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านกับุญทีต่ ัง้อยู่สองข้างราว
สะพานกวา่ 30 องค์ นําทา่น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ประตูเมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขตเมืองใน
สมยัโบราณ ผา่นชม ศาลาว่าการหลงัเก่า (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ ัง้
ของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงั ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระ
ใหท้า่นเลือกซื้อสนิคา้ตา่งๆมากมายในยา่นประตูเมอืงเกา่ มที ัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมท ัง้รา้นคา้
แฟชั่นช ัน้นํา แบรนด์เนม ตา่งๆมากมาย 

คํา่           อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         HOTEL DUO PRAGUE ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
Day5   เมืองบราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – ยา่นเมืองเกา่ – ประตูมคิาเอล  
            โรงละคร – ศาลากลางเกา่ของเมือง – อาคารรฐัสภาแหง่สโลวาเกีย – พระราชวงัไพรเมท – โบสถ์
เซนต์มาร์ตนิ 
 

 
เช้า           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง) เป็นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรฐั
สโลวกั (Slovak Republic) เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล ต ัง้อยูใ่นภมูภิาคยุโรปกลาง มอีาณาเขต
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดต่อกบัประเทศสาธารณรฐัเช็ก ทางเหนือติดต่อกบัประเทศโปแลนด์ ทาง
ตะวนัออกตดิตอ่กบัประเทศยูเครน ทางใตต้ดิตอ่กบัประเทศฮงัการี และทางตะวนัตกเฉียงใตต้ดิตอ่กบั 
 
 
 

ประเทศออสเตรีย ปจัจุบนัสโลวาเกียเป็นรฐัสมาชิกรฐัหน่ึงของสหภาพยุโรป และไดเ้ปลีย่นสกุลเงนิของ
ประเทศจากกอรูนาสโลวกัมาเป็นยูโร เมือ่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกา่แกท่ีต่ ัง้อยูเ่หนือ
แมน้ํ่าดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮลิล์ (Rocky Hill) ซึง่เป็นจุดสูงสุดของเมืองบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไปบน
จุดทีต่ ัง้ของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทศัน์เมอืงสโลวาเกียไดท้ ั่วท ัง้เมอืง  
นําทา่นเดนิทางสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นทีต่ ัง้ของ ประตูมคิาเอล (Michael’s Gate) เป็น
ประตูและป้อมปราการของเมอืงเพียงแหง่เดียวทีย่งัคงถูกเก็บรกัษาไวต้ ัง้แตส่มยัศตวรรษที ่14 ผา่นชม 
โรงละคร (Opera House) ทีใ่ชจ้ดัการแสดงตา่งๆของเมอืง  
ผา่นชม ศาลากลางเก่าของเมือง (Old Town Hall) ซึง่ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑ์ต ัง้แตปี่ 1868 ทีน่ี่ถือ
ว่าเป็นพิพิธภณัฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม อาคารรฐัสภาแห่งสโลวาเกีย (Parliament of 
Slovakia) สถานทีท่าํการหน่วยงานรฐับาลของประเทศสโลวาเกีย  
 



 
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 
เป็นสถานทีท่ีใ่ชใ้นการลงนามสนธสิญัญาสนัตภิาพของเพรซเบร์ิก (Pressburg) หลงัจากทีน่โปเลียนมี
ชยัในสงครามออสเตอร์ลิทซ์ (Austerlitz) ระหว่างตวัแทนจกัรพรรดิประเทศฝร ั่งเศสและประเทศ
ออสเตรีย พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บสะสมผ้าทอจากประเทศองักฤษที่มีลกัษณะพิเศษจากสมยั
ศตวรรษที ่17 และยงัทาํหน้าทีเ่ป็นศาลาวา่การของนายกเทศมนตรีอกีดว้ย  
นําทา่นถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถ์เซนต์มาร์ตนิ (St. Martin's Church) สรา้งต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1204 
โดยกษตัรย์ิชาวฮงัการีทีส่มยันัน้ปกครองเมอืงบราตสิลาวาอยู ่ดว้ยทาํเลทีต่ ัง้ของเมอืงอยูจุ่ดกึง่กลาง
ระหวา่งเมอืงเวียนนากบัเมอืงบดูาเปสต์ ในสมยัทีย่งัเป็นจกัรวรรดฮิงัการีอยู ่โบสถ์แหง่น้ีจงึถกูใชเ้ป็น
สถานทีส่าํหรบัพธิีราชาภเิษกสาํหรบักษตัรย์ิของประเทศออสเตรียและประเทศฮงัการี อยา่งพระเจา้แมก
ซมิลิานที ่2 แหง่ราชวงศ์ฮอฟบวร์ค รวมไปถงึสมเด็จพระนางเจา้มาเรยี เทเรซา่ แหง่ประเทศออสเตรีย 
พระมารดาของพระนางมารีองัตวัเน็ต จกัรพรรดนีิทีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของทวีปยุโรป 

คํ่า            บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั         HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
 

Day6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบนิเวียนนา – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เอาท์เล็ทแหง่แรก

ของประเทศออสเตรีย และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนด์ชือ่ดงั
ตา่งๆ จากทุกมุมโลก มีใหเ้ลือกมากมายอยา่งจุใจ เช่น รองเทา้ เสื้อผ้า เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น 
สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย ใหท้า่นได้ช้อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิBally , Burberry , Calvin 
Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , 
Tommy Hilfiger , Valentino , Versace  

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
18.35 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 

062 
   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชั่วโมง  
 

Day7 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

 



10.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตียง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

13 – 19 กนัยายน 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

04 – 10ตุลาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

18 – 24 ตุลาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

08 – 14 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

15 – 21 พฤศจกิายน 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

29 พฤศจกิายน – 05 ธนัวาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

06 – 12 ธนัวาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

27 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2563 59,990 56,990 36,990 13,900 

 
อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี้ ไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อํานวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้าํแนะนําแก่ท่าน 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั

เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 



2. อตัราค่าบรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นกัท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


