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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา     

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

   

Austria Trend 
Hotel Ananas 
Wien, Vienna 
หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงฮัลลส์ตัทท์ – โบสถ์แพรชิ – โบสถ์ประจ าเมอืงฮัลลส์
ตัทท์ – จัตุรัสกลางเมอืง - รูปป้ันโฮลีท่รนิติี ้– เมอืงลนิซ ์– 
จัตรัุสเฮาพท ์พลัทซ ์– อาคารรัฐสภาประจ าเมอืงลนิซ ์– มหา
วหิารแหง่เมอืงลนิซ ์

   

Hotel Trans 
World 
Donauwelle, 
Linz 
หรอืเทยีบเทา่  

4 

เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตรัุสกลางเมอืง 
– ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาท
ปราก – มหาวหิารเซนตว์ติัส  
ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดารา
ศาสตร ์

   

Hotel Duo 
Prague 
หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมอืงบราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – ยา่นเมอืงเก่า – 
ประตูมิคาเอล - โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – 
อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกยี - พระราชวังไพรเมท – โบสถ์
เซนตม์ารต์นิ  

   

Hotel Holiday 
Inn Bratislava 
หรอืเทยีบเทา่  

6 พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท – สนามบนิเวยีนนา       

7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

    



 
 

BKK       VIE VIE       BKK 

  

BR061 02.20 08.35 BR062 18.35 10.00+1 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

23 – 29 มนีาคม 2566 59,990 56,990 41,990 10,000 

04 – 10 เมษายน 2566 65,990 62,990 45,990 10,000 

11 – 17 เมษายน 2566 69,990 66,990 51,990 12,000 

20 – 26 เมษายน 2566 59,990 56,990 41,990 10,000 

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 65,990 62,990 45,990 10,000 

02 – 08 พฤษภาคม 2566 65,990 62,990 45,990 10,000 

16 – 22 พฤษภาคม 2566 59,990 56,990 41,990 10,000 

01 – 07 มถินุายน 2566 65,990 62,990 45,990 10,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,500 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

นกัทอ่งเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศนูยย์ืน่ โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่  

และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และ

ค่าวซีา่ และช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วัน ก่อนการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร (ปรับ
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้
ก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์น
การขอวซีา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 4 คนื : โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิเวยีนนา 
 

23.30 น. นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้
การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

02.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 061 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 11 ชัว่โมง 15 นาท ี

 

Day2 สนามบนิเวยีนนา – เมอืงเวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์– พระราชวงัฮอฟเบริก์ – โบสถ์
เซนตส์ตเีฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคารน์เนอร ์ 

 

08.35 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม
ระเบยีบของสนามบนิ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  
น าท่านเขา้ชม ความสวยงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์อฟบวร์
คซึง่จะมไีกดท์อ้งถิน่น าทา่นชมหอ้งตา่งๆและเลา่ประวัตกิารสรา้งมาของพระราชวังตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่
16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้ง ในระหวา่งปี 
ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่
ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของ
พระราชวังเชนิบรุนน์ ถูกรายลอ้มดว้ยสวนทีจั่ดตกแต่งประดับประดา จากตน้ไม ้ดอกไมต้ามฤดูกาล ไดอ้ยา่ง
สวยงามตระการตา ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก 
เมือ่ปี 1996 ** รอบของการเขา้ชมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี 
เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ** 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตคารอาหารจนี 
น าทา่นผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮอฟเบริก์มา
ตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  
น าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึง่พระเจา้
คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 
น าท่านสู ่ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางท่องเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่แวดลอ้มไป
ดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นสู ่ถนนคารน์เนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานาชนดิ อาทิ
เชน่ สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รา้นของทีร่ะลกึ 
คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆ 

ค า่           อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 



ทีพ่กั      HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
      
Day3 เมอืงฮลัลส์ตทัท ์– โบสถแ์พรชิ – โบสถป์ระจ าเมอืงฮลัลส์ตทั – จตัรุสักลางเมอืง – รปูปัน้โฮลีท่รนิติ ี ้ 
 เมอืงลนิซ ์– จตรุสัเฮาพท ์พลทัซ ์– อาคารรฐัสภาประจ าเมอืงลนิซ ์– มหาวหิารแหง้เมอืงลนิซ ์
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) หมูบ่า้นมรดกโลกอัน
แสนโรแมนตกิ ทีม่อีายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงาม
ราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรีย 
และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีไดใ้หฉ้ายาเมอืงนี้ว่า “ไขมุ่กแหง่ออสเตรยี” และ ไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1997  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมน ูปลาเทราตย์า่ง 
น าทา่นผา่นชม โบสถแ์พรชิ (Parish Church) โบสถส์วยรมิทะเลสาบมอีายกุวา่ 500 ปี ตัง้แตส่มยัศตวรรษ
ที่ 12 ก่อสรา้งขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังของป้อมโรมัน ผ่านชม โบสถป์ระจ าเมืองฮลัล์สตทัท ์
(Hallstatt Lutheran Church) ทีม่ยีอดแหลมสูงเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมมองของเมอืง เป็นโบสถ์นกิาย
โปรเตสแตนต์ สรา้งขึน้เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1785 เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ฟังเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดย
จักรพรรดโิยเซฟที ่1 ผา่นชม จตัรุสักลางเมอืง (Central Square Marktplatz) ทีโ่ดดเดน่ดว้ย รปูปัน้โฮ
ลีท่รนิติ ี ้(Holy Holy Trinity Statue) เป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาลส าคัญตา่งๆของเมอืง อสิระใหท้า่นเดนิ
ชมเมอืงตามอธัยาศัย 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลนิซ ์(Linz) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่อันดับ 3 ตัง้อยู่
ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรยี รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ และเป็นทีรู่จั้กกันดวี่าเป็นเมอืงแห่งฮติ
เลอร์หรือในอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะและ
สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารโ์ร๊คและร็อคโคโค  
น าท่านผ่านชม จัตุรัสเฮาพท ์พลัทซ ์(Haupt Platz Square) ย่านการคา้ส าคัญหรอืจุดนัดพบยอดนยิมของ
ชาวเมอืง ทีถู่กรายลอ้มดว้ย อาคารรัฐสภาประจ าเมอืงลนิซ ์(Parliament House) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1513 
และ มหาวหิารแห่งเมืองลนิซ ์(Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอติที่มหีอคอยคู่สูงเสียดฟ้าที่ในอดีต 
"อดอลฟ์ ฮติเลอร"์ ตัง้ใจสรา้งเพือ่เป็นทีเ่ก็บศพของพอ่และแม ่รวมไปถงึความคดิแผนการใหญอ่ยา่ง การทีจ่ะ
สรา้งเมอืงทีย่ ิง่ใหญ่แห่งจักรวรรดนิาซบีนแม่น ้าดานูบ แต่ก็ไม่สามารถท าส าเร็จ สัมผัสเมอืงสวยงามดุจตอ้ง
มนตข์ลัง 

ค า่            บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารอาหารจนี 

ทีพ่กั         TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมอืงเชสกี ้ครมุรอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จตัรุสักลางเมอืง – ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่
เมอืงปราก – ชมปราสาทปราก มหาวหิารเซนตว์ติสั – ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ 

หอนาฬกิาดาราศาสตร ์
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ขัว่โมง) 
เป็นเมอืงขนาดเล็กในภูมภิาคโบฮเีมยีทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเช็ก มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม 
และศลิปะของเขตเมอืงเก่า ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตัวเมอืงทีม่คีู่น ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญใน
การป้องกันขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1963 ไดรั้บการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสังคม
ของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยังคงรักษารูป
แบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม  
จากประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคัญและโดดเดน่ในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทีไ่ดรั้บ
การขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 



น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่
ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซึง่
ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ (Senete 
Square) และโบสถเ์กา่แกก่ลางเมอืง  
ผ่านชม จตัรุสักลางเมอืง (Center Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง เป็น
ทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย 
ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่(City Hall) และยงัคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยูจ่นถงึปัจจบุนั 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเชก็ เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 
น าท่านผ่านชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสรา้งขึ้นบนเนินเขาตั ้งแต่สมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 สมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีา
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 
น าท่านผ่านชม มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน
สมัยศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ ที ่4, พระเจา้เฟอรด์ิ
นานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  
ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับ
ของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 
น าท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจุบันมีรา้นขายของที่ระลกึ จ าหน่ายอยู่
มากมาย 

 
ผ่านชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ม
แมน่ ้าวัลตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของเหล่า
นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็น
ทีร่ะลกึ กบั ประตเูมอืงเกา่ (Power Gate) ขอบเขตเมอืงในสมัย
โบราณ ผ่านชม ศาลาวา่การหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้ง
มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตัง้ของ หอนาฬิกาดาราศาสตร  ์
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยัง ตีบอกเวลาทุกๆ
ชัว่โมง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายในยา่นประตเูมอืง
เกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า แบรนดเ์นม ตา่งๆมากมาย 

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

Day5 เมอืงบราตสิลาวา – ปราสาทบราตสิลาวา – ย่านเมอืงเกา่ – ประตูมอคาเอล – โรงละคร  
ศาลากลางเก่าของเมอืง – อาคารรฐัสภาแห่งสโลวาเกยี – พระราชวงัไพรเมท – โบสถ์
เซนตม์ารต์นิ 

 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบราตสิลาวา (Bratislava) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมอืงหลวง
และเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของ ประเทศสโลวาเกยี (Slovakia) หรอืชือ่อยา่งเป็นทางการคอื สาธารณรัฐสโลวัก 
(Slovak Republic) เป็นประเทศทีไ่มม่ทีางออกสูท่ะเล ตัง้อยูใ่นภมูภิาคยโุรปกลาง มอีาณาเขตทางตะวันตก
เฉียงเหนือตดิต่อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือตดิต่อกับประเทศโปแลนด ์ทางตะวันออกตดิต่อกับ



ประเทศยูเครน ทางใตต้ิดต่อกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใตต้ิดต่อกับประเทศออสเตรีย 
ปัจจุบันสโลวาเกยีเป็นรัฐสมาชกิรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และไดเ้ปลีย่นสกุลเงนิของประเทศจากกอรูนา
สโลวักมาเป็นยโูร เมือ่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2552  

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกา่แก่ทีต่ัง้อยู่เหนือ
แมน่ ้าดานูบ บนเนนิเขาร็อกกีฮ้ลิล ์(Rocky Hill) ซึง่เป็นจุดสงูสดุของเมอืงบราตสิลาวา เมือ่ขึน้ไปบนจุดทีต่ัง้
ของปราสาทจะมองเห็นววิทวิทัศนเ์มอืงสโลวาเกยีไดท้ั่วทัง้เมอืง  
น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) เป็นทีต่ัง้ของ ประตมูคิาเอล (Michael’s Gate) เป็นประตู
และป้อมปราการของเมอืงเพยีงแห่งเดยีวทีย่ังคงถูกเก็บรักษาไวต้ัง้แต่สมัยศตวรรษที ่14 ผ่านชม โรงละคร 
(Opera House) ทีใ่ชจั้ดการแสดงตา่งๆของเมอืง  
ผา่นชม ศาลากลางเกา่ของเมอืง (Old Town Hall) ซึง่ถกูเปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑต์ัง้แต่ปี 1868 ทีน่ีถ่อืว่า
เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง ผา่นชม อาคารรฐัสภาแหง่สโลวาเกยี (Parliament of Slovakia) 
สถานทีท่ าการหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกยี  

 

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั พระราชวงัไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่18 เป็น
สถานที่ที่ใชใ้นการลงนามสนธสิัญญาสันตภิาพของเพรซเบริ์ก (Pressburg) หลังจากที่นโปเลียนมชีัยใน
สงครามออสเตอร์ลิทซ์ (Austerlitz) ระหว่างตัวแทนจักรพรรดิประเทศฝร่ังเศสและประเทศออสเตรีย 
พระราชวังแห่งนีย้งัเป็นทีเ่ก็บสะสมผา้ทอจากประเทศองักฤษทีม่ลีักษณะพเิศษจากสมยัศตวรรษที ่17 และยัง
ท าหนา้ทีเ่ป็นศาลาวา่การของนายกเทศมนตรอีกีดว้ย  
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 แหง่
ราชวงศฮ์อฟบวรค์ รวมไปถงึสมเด็จพระนางเจา้มาเรยี เทเรซา่ แหง่ประเทศออสเตรยี พระมารดาของพระนาง
มารอีงัตวัเน็ต จกัรพรรดนิทีีท่รงอทิธพิลทีส่ดุของทวปียโุรป 

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)ี เอาทเ์ล็ท
แห่งแรกของประเทศออสเตรยี และเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ มรีา้นคา้มากกวา่ 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่
ดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มใีหเ้ลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ ของตกแต่งบา้น 
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 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.  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ EVA AIRWAYS เทีย่วบนิที ่BR 062 

    (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง  
 
 

Day7 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

10.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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