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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมอืงมวินคิ – ถ่ายรูปคูก่ับสนามฟตุบอลอัลลอีันทซอ์าเรนา – 
ศาลากลางเมืองมิวนิค –  ชอ้ปป้ิงจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – 
เมอืงฟสุเซน่ 

   

Hotel Hirsch 
Fussen 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมืองชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมือง
ซาลสบ์ูร์ก – สวนมริาเบล บา้นเกดิโมสารท์ – ถนนเก็ตเตรีย
กาสเซส                           

   

Hotel Scherer 
Salzburg 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงฮัลลส์ตัทท ์– เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ 
จัตุรัสกลางเมอืง – ศาลาวา่การเมอืงอันเก่าแก่ – เมอืงเชสกี ้
บดูาโจวคิ 

   

Hotel Budweis 
Budejovice 

หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมอืงปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติัส – 
พระราชวงัหลวง  
ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ – ศาลาวา่การหลังเกา่  
หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

   

Hotel Best 
Western Amedia 

Praha 
หรอืเทยีบเทา่  

6 
เมอืงเวยีนนา – พระราชวังฮอฟเบริ์ก – โบสถ์เซนตส์ตีเฟ่น  
พระราชวงัเชนิบรนุน ์ถนนสายวงแหวน – ถนนคารน์เนอร ์    

Hotel Arion City 
Vienna 

หรอืเทยีบเทา่  
7 สนามบนิเวยีนนา – สนามบนิอาบดูาบ ี     
8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

 

 

 

 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 
18.00 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
21.05  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ 

EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาท ี
00.30     เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมวินคิ – เมอืงมวินคิ – สนามฟุตบอลอลัลอีนัทซอ์าเรนา – ชอ้ปป้ิง
ถนนมาเรยีน พลทัซ ์– เมอืงฟสุเซน่ 

 

 
02.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบนิ EY 005 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี
 05.55         เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบของ

สนามบนิ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของรัฐไบ
เอริน์ ประเทศเยอรมัน เป็นเมอืงทีใ่หญ่ เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอรล์นิและฮัมบวรค์ มวินคิตัง้อยูบ่นฝ่ัง
แมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  
น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอกกับ สนามฟุตบอลอลัลอีนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟตุบอลใน
ประเทศเยอรมนั เปิดใชง้านเมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟตุบอลทีส่ามารถเปลีย่นสดีา้นนอกได ้ 
  น าท่านชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus) ที่ตัง้อยู่ดา้นเหนือของ จตัุรสัมาเรยีน พลทัซ ์
(Marienplatz) จัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์หรอื จัตรัุสพระแมม่าร ีคอืจัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิ ถอืเป็นจัตรัุสหลัก
ประจ าเมอืงมาตัง้แต ่ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสาอนุสรณ์ พระแมม่าร ีซึง่ตัง้ตระหงา่นทีจั่ตรัุสแหง่นีม้าตัง้แต ่
ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ดา้นเหนือของจัตุรัสนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืงแห่งเก่า และดา้นตะวันออกเป็นทีต่ัง้
ของศาลาการเมอืงแห่งใหม ่จัตรัุสนี้ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของมวินคิเลยก็ว่าได ้ซึง่มรีา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนด์
เนมต่างๆ ใหท้่านเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย มสีถาปัตยกรรมต่างๆทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลโ์กธคิ อสิระให ้
ทา่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ฟสุเซน่เป็นเมอืงในบาวาเรยี อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรยี
ประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมอืงที่มชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งดนตรีไวโอลนี อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืงและ
พักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค า่             บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารจนี 
ทีพ่กั          Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3 เมอืงชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตน ์– เมอืงซาลสบ์รูก์ – สวนมริาเบล – บา้นเกดิ
โมสารท์ – ชอ้ปป้ิงถนนเก็ตเตรยีกาสเซส  

 

 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั เมอืง
ชวานเกาตัง้อยูต่ดิกับชายแดนประเทศออสเตรยี เมอืงนี้เป็นเมอืงทีต่ัง้ปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมันอยา่ง
ปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮเฮนชวาเกา ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมอืงชวานเกาตามอธัยาศัย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์
แถบบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลทูวชิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบ
โดย Christian Jank ตามจนิตนาการของพระเจา้ลุดวทิที ่2 แห่งบาวาเรยี มพีระประสงคใ์หจ้ัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นที่
ประทับอยา่งสันโดษ ห่างจากผูค้นและเพือ่อทุศิใหแ้ก ่มหากวชีือ่ รชิารท์ วากเนอร ์ผูซ้ ึง่เป็นแรงบันดาลใจในการ
สรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โลอนิกรนี มเีนือ้หาเกีย่วกบัอศัวนิขีห่งสข์าว ดังนัน้ ปราสาทแหง่นีจ้งึไดรั้บการ
ตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพันธด์ังกลา่ว ปราสาทนีเ้ป็นปราสาทยโุรปทีง่ดงามมากทีส่ดุในโลก และเป็นตน้แบบ
ของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิรา สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ละโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ 
**รวมคา่เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตนแ์ลว้** 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 
4 ในประเทศออสเตรยี เมอืงเก่าของซาลสบ์ูรก์เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึง่ในใจกลางเมอืงทีถู่กดูแล
รักษาอยา่งดทีีส่ดุในกลุม่ประเทศทีพ่ดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั  
ไดร้บัข ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี 1996 
น าทา่นเขา้ชม สวนมริาเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์

บรูก์มอีาคารและสวนเกา่แกไ่มม่ากนัก แต่มพีระราชวังมริาเบลลอ์ันโดด
เด่นและเป็นหนึง่ในอาคารทีด่ทีีสุ่ดในออสเตรยี พระราชวังแห่งนี้ไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสาวรียม์รดกทางวัฒนธรรม สรา้งขึน้ในปี 1606 
นอกจากพระราชวังแลว้ ยังมีสวนที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ สวนนี้ให ้
ทัศนยีภาพอนังดงามของวหิาร 
น าทา่นถ่ายรปูดา้นนอกกับ บา้นเกดิโมสารท์ (House of Walfgang 
Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็น
พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระใหท้า่นเดนิ
ชมย่านเมืองเก่า  เลือกซื้อสินค า้บน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส 
(Getreidegasse) ของเมอืง ทีม่ทีัง้รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้น
ขายของทีร่ะลกึ ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมอืงฮลัสตทั – เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จตัรุสักลางเมอืง – ศาลาวา่การเมอืง
อนัเกา่แก ่– เมอืงเชสกี ้บดูาโจวกิ 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัสตทั (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมูบ่า้นมรดกโลกอันแสนโร
แมนตกิ ที่มอีายุกว่า 4,500 ปี เมอืงที่ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับ
ภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบ 



 
 
สวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีไดใ้หฉ้ายาเมอืงนีว้า่ “ไขม่กุแหง่ออสเตรยี” และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1997 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมน ูปลาเทราตย์า่ง 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ขั่วโมง) เป็น
เมอืงขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเชก็ มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะ
ของเขตเมอืงเกา่ ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่คีูน่ ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกนัขา้ศกึ 
ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการ
ประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี 
ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารูป แบบเดมิไว ้
อยา่งน่าชืน่ชม  
จากประวัตศิาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุ
รักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ไดรั้บการขนานนามว่า 
“ไขม่กุแหง่โบฮเีมยี” ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov 
Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอื
เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มี
อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบรเิวณคุง้น ้ า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ 
(Senete Square) และโบสถเ์กา่แกก่ลางเมอืง  
ผา่นชม จตัรุสักลางเมอืง (Center Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ย
สถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยงัคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยูจ่นถงึปัจจบุนั 

ค า่   อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชมเมอืง 
               น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้บดูาโจวกิ (Cesky Budejovice) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

เพือ่น าทา่นเขา้ทีพ่ัก ณ เมอืงเชสกี ้บดูาโจวกิ 
ทีพ่กั         Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day5 เมอืงปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั – ย่านช่องทองโบราณ – สะพาน
ชารล์ – หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

 

 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเชก็ เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พรอ้มมีไกด์ทอ้งถิน่บรรยายและพาท่านชมหอ้งต่างๆใน
ปราสาท ปราสาทปรากสรา้งขึน้บนเนินเขาตัง้แต่สมัยครสิต์ศตวรรษที่ 9 สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์  
Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านผ่านชม มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย
ศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 
และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  
ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของ
เจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 



  
 
 น าทา่นผา่นชม ยา่นชอ่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ จ าหน่ายอยูม่ากมาย 

ผ่านชม สะพานชาร์ล  (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข า้ม
แม่น ้าวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธคิที่สรา้งขึน้ตัง้แต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่า
นักบุญทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่
ระลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมัย
โบราณ ผ่านชม ศาลาวา่การหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมา
ตั ้งแต่ ปี  ค.ศ.  1338 เ ป็นที่ตั ้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 
อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านประตูเมอืงเก่า มทีัง้
สนิคา้ของฝาก ของที่ระลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า แบรนด์เนม 
ตา่งๆมากมาย 

ค า่             อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

Day6 เมอืงเวยีนนา – พระราชวงัฮอฟเบริก์ – โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนสาย
วงแหวน – ถนนคารน์เนอร ์

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมน ู Spare Ribs 

น าท่านผ่านชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮัปสบูร์กมา
ตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  

น าท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเ ฟ่น  (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 
น าท่านผ่านชม พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) 
แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสรา้งมาตั ้งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่
อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 

เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น พระราชวงันีย้งัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น
มรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1996 

น าท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่ว
สายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม
อันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สรา้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 
1863-1869 
น าทา่นสู ่ถนนคารน์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืง
เวยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ สนิคา้แบรนด์
เนม Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, Zara , H&M, 
Pandora รา้นของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย อสิระ
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Day7  สนามบนิเวยีนนา – สนามบนิอาบดูาบ ี
 

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี  
10.30 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิอาบูดาบ  ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ  ETIHAD AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่EY 054  
            (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

18.55  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 
21.45  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 402 

    (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี
 

Day8  สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่
รวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

11 – 18 พฤศจกิายน 2565 55,990 52,990 35,990 9,900 

29 พฤศจกิายน – 06 ธันวาคม 2565 59,990 56,990 39,990 9,900 

04 – 11 ธันวาคม 2565  59,990 56,990 39,990 9,900 

26 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 69,990 66,990 47,990 15,900 

27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 69,990 66,990 47,990 15,900 

30 ธันวาคม 2565 – 06 มกราคม 2566 69,990 66,990 47,990 15,900 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวัน) 
 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่
เหลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก
เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

 
 



 
 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ
แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 
45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 

 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


