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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา     

2 
สนามบนิเวยีนนา – เมอืงเวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน์ – 
พระราชวังฮอฟเบริก์ โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น – ถนนสายวงแหวน 
– ถนนคารน์เนอร ์

   

Hotel Arion 
Airport Vienna 
หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงฮัลลส์ตัทท์ – โบสถ์แพรชิ – โบสถ์ประจ าเมอืงฮัลล์ส
ตัทท ์– จัตรัุสกลางเมอืง  
รูปป้ันโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – 
อาคารรัฐสภาประจ าเมอืงลนิซ ์– มหาวหิารแหง่เมอืงลนิซ ์

   

Hotel Trans 
World 

Donauwelle, 
Linz 

หรอืเทยีบเทา่  

4 

เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตรัุสกลางเมอืง 
– ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาท
ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติัส  
ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ – หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

   

Hotel Duo 
Prague 

หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมอืงบราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – ย่านเมอืงเก่า – 
ประตมูคิาเอล  
โรงละคร – ศาลากลางเกา่ของเมอืง – อาคารรัฐสภาแหง่สโล
วาเกยี   
พระราชวงัไพรเมท – โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ  

   

Hotel Holiday 
Inn Bratislava 
หรอืเทยีบเทา่  

6 พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา       
7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 

 

 

 

 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา 
 

 
23.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 
02.20 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เที่ยวบนิที่ BR 061 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 11 ชัว่โมง 15 นาท ี
 

Day2 สนามบนิเวยีนนา – เมอืงเวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– พระราชวงัฮอฟเบริก์ – โบสถเ์ซนต์
สตเีฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคารน์เนอร ์ 

 

 
08.35          เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบ

ของสนามบนิ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
น าท่านเขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่จะ
มไีกดท์อ้งถิน่น าท่านชมหอ้งต่างๆและเล่าประวัตกิารสรา้งมาของพระราชวังตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และ
ตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-
1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่ง
อยา่งวจิติรบรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกราย
ลอ้มดว้ยสวนทีจ่ัดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ยา่งสวยงามตระการตา ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
สามารถคืนค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เนื่องจากเป็นการช าระล่วงหนา้กับผูแ้ทน
เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตคารอาหารจนี 
น าท่านผ่านชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นที่ประทับของราชส านักฮอฟเบริ์กมา
ตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  
น าท่านผ่านชม โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมอืงเวียนนา ซึง่พระเจา้
คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 
น าท่านสู ่ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่ถนนคารน์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ 
สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รา้นของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และ
รา้นอาหารตา่งๆ 

ค า่             อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

      



 

Day3 เมอืงฮลัลส์ตทัท ์– โบสถแ์พรชิ – โบสถป์ระจ าเมอืงฮลัลส์ตทั –จตัรุสักลางเมอืง – รปูปัน้โฮลีท่ร ิ
นติ ี ้– เมอืงลนิซ ์- จตัุรสัเฮาพท ์พลทัซ ์– อาคารรฐัสภาประจ าเมอืงลนิซ ์– มหาวหิารแหง่เมอืง
ลนิซ ์ 

 

 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) หมูบ่า้นมรดกโลกอันแสน
โรแมนตกิ ทีม่อีายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับ
ภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบ
สวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีไดใ้หฉ้ายาเมอืงนีว้า่ “ไขม่กุแหง่ออสเตรยี” และ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1997  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมน ูปลาเทราตย์า่ง 
น าท่านผ่านชม โบสถแ์พรชิ (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบมอีายกุว่า 500 ปี ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่
12 ก่อสรา้งขึน้ท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ผ่านชม โบสถป์ระจ าเมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt 
Lutheran Church) ทีม่ยีอดแหลมสงูเดน่เป็นสงา่จากทกุมมุมองของเมอืง เป็นโบสถน์กิายโปรเตสแตนต ์สรา้ง
ขึน้เมือ่ประมาณปี ค.ศ. 1785 เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีฟั่งเทศนา พระราชกฤษฎกีาโดยจักรพรรดโิยเซฟที ่1 ผ่านชม 
จตัุรสักลางเมอืง (Central Square Marktplatz) ที่โดดเด่นดว้ย รูปปั้นโฮลีท่รนิติ ี ้(Holy Holy Trinity 
Statue) เป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลส าคัญตา่งๆของเมอืง อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่อันดับ 3 ตัง้อยูท่าง
ทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรยี รมิฝ่ังแมน่ ้าดานูบ และเป็นทีรู่จั้กกันดวี่าเป็นเมอืงแหง่ฮติเลอรห์รอืใน
อดตีเคยเป็นค่ายนาซใีนสมัยการปกครองของเยอรมนั สมัผัสความสวยงามของศลิปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร์
โร๊คและร็อคโคโค  
น าท่านผ่านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ย่านการคา้ส าคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของ
ชาวเมอืง ทีถู่กรายลอ้มดว้ย อาคารรัฐสภาประจ าเมอืงลนิซ ์(Parliament House) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1513 และ 
มหาวหิารแห่งเมอืงลนิซ ์(Postlingberg Church) ในนกิายเยซอูติทีม่หีอคอยคู่สงูเสยีดฟ้าทีใ่นอดตี "อดอลฟ์ ฮติ
เลอร์" ตัง้ใจสรา้งเพื่อเป็นที่เก็บศพของพ่อและแม่ รวมไปถงึความคดิแผนการใหญ่อย่าง การทีจ่ะสรา้งเมอืงที่
ย ิง่ใหญแ่หง่จักรวรรดนิาซบีนแมน่ ้าดานูบ แตก่็ไมส่ามารถท าส าเร็จ สมัผัสเมอืงสวยงามดจุตอ้งมนตข์ลัง 

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารจนี 
ทีพ่กั         TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จตัุรสักลางเมอืง – ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่– 
เมอืงปราก – ชมปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสั – ยา่นช่องทองโบราณ – สะพานชารล์ – 
หอนาฬกิาดาราศาสตร ์

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ขัว่โมง) เป็น
เมอืงขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเช็ก มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศลิปะ
ของเขตเมอืงเกา่ ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่คีูน่ ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการป้องกันขา้ศกึ 
ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดรั้บการ
ประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปี 
ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยงัคงรักษารปูแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม  
จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทีไ่ดรั้บการ
ขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่โบฮเีมยี” ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื 
ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึง่ตัง้อยูร่มิ
ฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเก่าคลาสสคิ (Senete Square) 
และโบสถเ์กา่แกก่ลางเมอืง  
ผ่านชม จตัรุสักลางเมอืง (Center Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็นทีต่ัง้
ของรา้นคา้มากมาย 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยงัคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยูจ่นถงึปัจจบุนั 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง  
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศ
สาธารณรัฐเช็ก เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ ไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
น าทา่นผา่นชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสรา้งขึน้บนเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่9 
สมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 
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) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของ
เจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

 น าทา่นผา่นชม ยา่นชอ่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ จ าหน่ายอยูม่ากมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผา่นชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแมน่ ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตลโ์กธคิที่
สรา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราว
สะพานกวา่ 30 องค ์น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ประตเูมอืงเกา่ (Power Gate) ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ 
ผา่นชม ศาลาวา่การหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ัง้ของ หอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยัง ตบีอกเวลาทุกๆชั่วโมง อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆ
มากมายในย่านประตูเมืองเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของที่ระลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า แบรนด์เนม ต่างๆ
มากมาย 

ค ่า            อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั          HOTEL DUO PRAGUE ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day5    เมอืงบราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – ยา่นเมอืงเกา่ – ประตมูคิาเอล – โรงละคร  
  ศาลากลางเกา่ของเมอืง – อาคารรฐัสภาแหง่สโลวาเกยี – พระราชวงัไพรเมท  
  โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ 
 

 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวงและ
เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak 
Republic) เป็นประเทศทีไ่ม่มทีางออกสู่ทะเล ตัง้อยู่ในภูมภิาคยุโรปกลาง มอีาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ตดิตอ่กบัประเทศสาธารณรัฐเชก็ ทางเหนอืตดิตอ่กบัประเทศโปแลนด ์ทางตะวันออกตดิตอ่กบัประเทศยเูครน ทาง
ใตต้ดิต่อกบัประเทศฮังการ ีและทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิตอ่กับประเทศออสเตรยี ปัจจุบนัสโลวาเกยีเป็นรัฐสมาชกิ
รัฐหนึง่ของสหภาพยุโรป และไดเ้ปลีย่นสกุลเงนิของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเป็นยูโร เมือ่วันที ่1 มกราคม 
พ.ศ. 2552  

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกา่แกท่ีต่ัง้อยูเ่หนือแมน่ ้า
ดานูบ บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิล ์(Rocky Hill) ซึง่เป็นจดุสงูสดุของเมอืงบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไปบนจดุทีต่ัง้ของปราสาท
จะมองเห็นววิทวิทัศนเ์มอืงสโลวาเกยีไดท้ั่วทัง้เมอืง  
น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) เป็นทีต่ัง้ของ ประตมูคิาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตแูละ
ป้อมปราการของเมอืงเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคงถูกเก็บรักษาไวต้ัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 ผ่านชม โรงละคร (Opera 
House) ทีใ่ชจั้ดการแสดงตา่งๆของเมอืง  
ผ่านชม ศาลากลางเกา่ของเมอืง (Old Town Hall) ซึง่ถูกเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑต์ัง้แต่ปี 1868 ทีน่ี่ถอืว่าเป็น
พพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาแหง่สโลวาเกยี (Parliament of Slovakia) สถานที่
ท าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ กับ พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 18 เป็น
สถานทีท่ีใ่ชใ้นการลงนามสนธสิัญญาสันตภิาพของเพรซเบริก์ (Pressburg) หลังจากทีน่โปเลยีนมชียัในสงคราม
ออสเตอรล์ทิซ ์(Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดปิระเทศฝร่ังเศสและประเทศออสเตรยี พระราชวังแห่งนี้ยัง
เป็นทีเ่ก็บสะสมผา้ทอจากประเทศอังกฤษทีม่ลีักษณะพเิศษจากสมัยศตวรรษที ่17 และยังท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาว่า
การของนายกเทศมนตรอีกีดว้ย  
น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ (St. Martin's Church) สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1204 โดย
กษัตรยิช์าวฮงัการทีีส่มยันัน้ปกครองเมอืงบราตสิลาวาอยู ่ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของเมอืงอยูจ่ดุก ึง่กลางระหวา่งเมอืง
เวยีนนากบัเมอืงบดูาเปสต ์ในสมยัทีย่งัเป็นจักรวรรดฮิงัการอียู ่โบสถแ์หง่นีจ้งึถกูใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับพธิี
ราชาภเิษกส าหรับกษัตรยิข์องประเทศออสเตรยีและประเทศฮงัการ ีอยา่งพระเจา้แมกซมิลิานที ่2 แหง่ราชวงศ์

ฮอฟบวรค์ รวมไปถงึสมเด็จพระนางเจา้มาเรยี เทเรซา่ แหง่ประเทศออสเตรยี พระมารดาของพระนางมารอีงัตวัเน็ต 
จักรพรรดนิทีีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของทวปียโุรป 

ค า่             บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่ัก          HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day6 พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เอาทเ์ล็ทแห่งแรกของ
ประเทศออสเตรยี และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดังต่างๆ จากทุกมมุโลก 
มใีหเ้ลอืกมากมายอยา่งจุใจ เชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อาท ิBally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , 
Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace  

เทีย่ง         อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
               น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
18.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 062 

   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง  
 

Day7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 
10.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 
ไมม่เีตยีง/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

26 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

09 – 15 สงิหาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

11 – 17 ตลุาคม 2565 49,990 46,990 28,990 9,900 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัรานี ้ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์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 ทา่นละ 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 



 



 



 



 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


