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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินอาบดูาบี     

2 
เมืองมิวนิค – ถ่ายรปูคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซอ์าเรนา – ศาลากลาง

เมอืงมวินคิ –  ชอ้ปป้ิงจตัรุัสมาเรียน พลทัซ ์– เมอืงฟุสเซ่น    
Hotel Hirsch Fussen 

   หรือเทียบเท่า  

3 
เมอืงชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตล ์–เมอืงซาลสบ์รูก์ – สวนมิ

ราเบล บา้นเกิดโมสารท์ – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                              
Hotel Scherer Salzburg 

    หรือเทียบเท่า 

4 

เมืองฮัลลส์ตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จัตรุัส

กลางเมอืง  

ศาลาว่าการเมอืงอนัเก่าแก่ – เมอืงเชสกี้ บดูาโจวิค 
   

Hotel Budweis Budejovice 

   หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตว์ิตัส – พระราชวัง

หลวง  

ย่านชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ – ศาลาว่าการหลงัเก่า  

หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

   

Hotel Best Western 

Amedia Praha 

    หรือเทียบเท่า  

6 
เมือง เวียนนา –  พร ะราชวังฮอฟเบิ ร์ก  –  โบสถ์ เ ซนต์สตี เ ฟ่น  – 

พระราชวงัเชนิบรนุน ์ถนนสายวงแหวน ถนนคารน์เนอร ์    
Hotel Arion City Vienna 

  หรือเทียบเท่า  

7 สนามบนิเวียนนา – สนามบินอาบดูาบี     

8 สนามบินอาบดูาบี – สนามบินสวุรรณภมู ิ     

    



 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอาบดูาบี 

 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย

ความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหาร

และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาที 

 23.10    เดนิทางถึง สนามบินอาบดูาบี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เคร่ือง  

 

Day2 สนามบินอาบดูาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟตุบอลอลัลีอนัทซอ์าเรนา – ชอ้ปป้ิงถนนมาเรียน 

พลทัซ ์– เมืองฟสุเซ่น 

 

 

02.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY 005 (บริการอาหารและ

เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

 06.55        เดนิทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบียบของสนามบิน 

     น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุของรัฐไบเอิรน์ ประเทศเยอรมนั 

เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดบั 3 ในเยอรมนัรองจากเบอรล์ินและฮัมบวรค์ มิวนิคตัง้อยู่บนฝัง่แม่น า้อีซาร ์ซ่ึงเป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้

ดานบู  

 น าท่าน ถ่ายรปูดา้นนอกกับ สนามฟตุบอลอลัลีอนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมนั เปิดใช ้

งานเมือ่วนัที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลท่ีสามารถเปลีย่นสดีา้นนอกได ้ 

  น าท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตัง้อยู่ดา้นเหนือของ จตัรุสัมาเรียน พลทัซ ์(Marienplatz) จัตรุัสมา

เรียน พลทัซ ์หรือ จัตรุัสพระแม่มารี คือจัตรุัสกลางเมืองของนครมิวนคิ ถือเป็นจัตรุัสหลกัประจ าเมืองมาตัง้แต ่ค.ศ. 1158 และยัง

เป็นที่ตัง้ของเสาอนสุรณ ์พระแม่มารี ซ่ึงตัง้ตระหงา่นที่จัตรุัสแห่งนี้มาตัง้แต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจบุัน ดา้นเหนือของจัตรุัสนี้เป็นที่ตัง้

ของศาลาว่าการเมอืงแห่งเก่า และดา้นตะวนัออกเป็นที่ตัง้ของศาลาการเมอืงแห่งใหม ่จตัรุัสนีถ้ือว่าเป็นแลนดม์ารค์ของมวินคิเลยก็วา่

ได ้ซ่ึงมีรา้นอาหาร รา้นสินคา้ แบรนดเ์นมต่างๆ ใหท้่านเดินเลือกชมไดอ้ย่างมากมาย มีสถาปัตยกรรมตา่งๆที่ออกแบบและตกแตง่

สไตลโ์กธิค อิสระใหท้่านเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เท่ียง        อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟสุเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร 

เป็นเมอืงที่มชีือ่เสยีงในดา้นการผลติเคร่ืองดนตรีไวโอลนี อิสระใหท้่านเดนิชมเมอืงและพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

ค ่า            บริการอาหารค า่ ณ ภตัตคารอาหารจีน 

ท่ีพกั         Hotel Hirsch Fussen ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



                 

Day3 เมืองชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตน ์– เมืองซาลสบ์รูก์ – สวนมิราเบล – บา้นเกิดโมสารท์  

            ชอ้ปป้ิงถนนเก็ตเตรยีกาสเซส 

 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนั เมอืงชวานเกาตัง้อยู่ตดิกับ

ชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตัง้ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สดุของเยอรมนัอย่างปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮ

เฮนชวาเกา ใหท้่านอิสระเดนิชมเมอืงชวานเกาตามอธัยาศัย 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศ

เยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลทูวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของ

พระเจา้ลดุวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงคใ์หจ้ัดสรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประทับอย่างสนัโดษ ห่างจากผูค้นและเพื่ออทุิศใหแ้ก่ มหากวี

ชื่อ ริชารท์ วากเนอร ์ผูซ่ึ้งเป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์ร่ือง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอศัวินขีห่งสข์าว 

ดงันัน้ ปราสาทแห่งนีจ้ึงไดร้ับการตกแตง่ตามเร่ืองราวในบทประพนัธด์งักล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยโุรปที่งดงามมากที่สดุในโลก 

และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญิงนทิรา สวนสนกุดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์รวมไปถึงแดนเนรมติ 

**รวมค่าเขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตนแ์ลว้** 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ในประเทศออสเตรีย 

เมืองเก่าของซาลสบ์ูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถกูดแูลรักษาอย่ างดีที่สดุในกลุ่มประเทศที่พดู

ภาษาเยอรมนัดว้ยกนั  

ไดร้บัข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เม่ือปี 1996 

น าท่านเขา้ชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลสบ์รูก์มอีาคารและสวนเก่าแก่ไมม่ากนกั แต่มพีระราชวงัมริาเบลลอ์นั

โดดเด่นและเป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สดุในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นอนสุาวรียม์รดกทางวัฒนธรรม สรา้ง

ขึน้ในปี 1606 นอกจากพระราชวงัแลว้ ยงัมสีวนที่สวยงามจนนา่อศัจรรย ์สวนนีใ้ห้

ทศันยีภาพอนังดงามของวิหาร 

น าท่านถ่ายรปูด้านนอกกับ บ้านเกิดโมสารท์ (House of Walfgang Amadeus 

Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจบุันนี้เป็นพิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัติ

ของโมสารท์และครอบครัว อิสระใหท้่านเดนิชมย่านเมอืงเกา่ เลอืกซ้ือสนิคา้บน ถนน

เก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืง ที่มทีัง้รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

รา้นขายของที่ระลกึ ตา่งๆมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชม 

ค ่า           อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั        Hotel Scherer Salzburg ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day4 เมืองฮลัลส์ตทัท ์– เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จตัรุสักลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอนัเกา่แก ่ 

            เมืองเชสก้ี บดูาโจวิก 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมู่บา้นมรดกโลกอันแสนโรแมนตกิ ที่มีอายกุว่า 

4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติก

ที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียไดใ้ห้ฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มกุแห่ง

ออสเตรยี” และ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เม่ือปี 1997 อิสระใหท้่านเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมน ูปลาเทราตย์า่ง 

               น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเชสกี้ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ขัว่โมง) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภมูภิาค

โบฮีเมยีทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเช็ก มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมอืงเก่า ดว้ยท าเลที่ตัง้ของตวัเมอืงที่

มคี ู่น า้ลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการที่ส าคญัในการป้องกนัขา้ศึก ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพิพากษาคดแีละ

การจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ไดร้ับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ไดร้ับการอนรุักษแ์ละภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารปูแบบเดิมไวอ้ย่าง

นา่ชืน่ชม  

จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นในการอนุรักษณ์

สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ ได ้รับการขนานนามว่า “ไข่มกุแห่ง

โบฮีเมีย” ได้รบัการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

สหประชาชาติ หรอื ยเูนสโก เม่ือปี ค.ศ. 1992 

น าท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) 

จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่

ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุก่าแก่กว่า 700 

ปี ซ่ึงตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น า้ ฝัง่

ตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่

กลางเมอืง  

ผ่านชม จัตรุสักลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วย

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมอืง เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย 

ผา่นชม ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก ่(City Hall) และยงัคงเป็นที่ท าการของหนว่ยงาน อยู่ จ น ถึ ง

ปัจจบุนั 

ค ่า  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั        Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day5 เมืองปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิ์ตสั – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชารล์ – หอนาฬิกา

ดาราศาสตร ์

 

 

เชา้           บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมอืง

ซ่ึงไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ ไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 

เม่ือปี ค.ศ. 1992 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พรอ้มมีไกดท์อ้งถิ่นบรรยายและพาท่านชมหอ้งต่างๆในปราสาท ปราสาทปราก

สรา้งขึน้บนเนนิเขาตัง้แตส่มยัคริสตศ์ตวรรษที่ 9 สมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslids ซ่ึงปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธิบดี

มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านผ่านชม มหาวิหารเซนตวิ์ตสั (St. Vitus Cathedral) อันงามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษที่ 14 นบัว่า

เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ซ่ึงพระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของ

กษตัริยส์ าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ ท่ี 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี่ 1 และ พระเจา้แมกซิมเิลีย่นที่ 2 เป็นตน้  

ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ที่เป็นหนึง่ในสว่นที่เก่าแก่ที่สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมยีนทัง้หลาย 

น าท่านผา่นชม ยา่นช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปัจจบุนัมรีา้นขายของที่ระลกึ จ าหนา่ยอยู่มากมาย 

ผ่านชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตลโ์กธิคที่สรา้งขึ้นตั้งแต่กลาง

คริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ชมรปูป้ันโลหะของเหล่า

นักบญุที่ตั้งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์น าท่าน ถ่ายรปูเป็นที่

ระลึก กับ ประตเูมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ 

ผ่านชม ศาลาว่าการหลงัเก่า (Old Town Hall) ที่สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1338 เป็นที่ตัง้ของ หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ที่

สวยงามและยังตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ

มากมายในย่านประตเูมืองเก่า มีทั้งสินคา้ของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้ง

รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า แบรนดเ์นม ตา่งๆมากมาย 

ค ่า            อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั         Hotel Best Western Amedia Prague ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

Day6 เมืองเวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์ – โบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น – พระราชวงัเชินบรนุน ์– ถนนสายวงแหวน – ถนน

คารน์เนอร ์

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวียนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เท่ียง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมน ู Spare Ribs 

น าท่านผ่านชม พระราชวงัฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเป็นที่ประทับของราชส านกัฮัปสบรูก์มาตัง้แต่คริสศตวรรษที่ 13-

20  

น าท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซ่ึง

พระเจา้คาร์ลที่ 6 โปรดใหส้รา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อความทกุขย์ากของ

ประชาชน 

น าท่านผา่นชม พระราชวงัเชินบรนุน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์อฟบวรค์ซ่ึง

มีประวัติการสรา้งมาตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 

ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 

เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น พระราชวงัน้ียงัไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์รยเูนสโก เม่ือปี 1996 

น าท่านสู ่ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเที่ยวสายหลกัของเมืองเวียนนา ซ่ึงแวดลอ้ม

ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่งดงาม เชน่ โรงละครโอเปร่า ท่ีสรา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 

น าท่านสู ่ถนนคารน์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นย่านจ าหนา่ยสนิคา้นานาชนดิ อาทิเชน่ สนิคา้แบรนดเ์นม Louis 

Vitton, Gucci, รา้นนาฬิกา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รา้นของที่

ระลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย 

ค ่า           อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ท่ีพกั         Hotel Arion City Vienna ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

 

 

 

 



 

Day7 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบดูาบี 

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

12.10    น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 054  

           (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.35 เดนิทางถึง สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพื่อรอการเปลีย่นเคร่ืองกลบัสูก่รงุเทพฯ 

22.35 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402 

   (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day8 สนามบินอาบดูาบี – สนามบินสวุรรณภมิู 

 

 

08.05 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 



09 – 16 กนัยายน 2565 59,990 56,990 39,990 10,000 

23 – 30 กนัยายน 2565 59,990 56,990 39,990 10,000 

07 – 14 ตลุาคม 2565 61,990 56,990 41,990 13,000 

21 – 28 ตลุาคม 2565 61,990 56,990 41,990 13,000 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแกท่่าน 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

กรณีวันเดินทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผี ูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งกอ่นท าการออกบัตรโดยสาร เนือ่งจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมูค่ณะกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 45 วัน วันหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน 

หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมคี่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 



 



 



 



 





  



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


