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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมอืงมวินคิ – ถ่ายรูปคูก่ับสนามฟตุบอลอัลลอีันทซอ์าเรนา – ศาลากลาง

เมอืงมวินคิ –  ชอ้ปป้ิงจัตรัุสมาเรยีน พลทัซ ์– เมอืงฟสุเซน่    

Hotel Hirsch 

Fussen 

   หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตล ์–เมอืงซาลสบ์รูก์ – สวนมิ

ราเบล บา้นเกดิโมสารท์ – ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส                           
   

Hotel Scherer 

Salzburg 

    หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงฮลัลส์ตัทท ์– เมอืงเชสกี ้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตรัุสกลาง

เมอืง - ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่– เมอืงเชสกี ้บดูาโจวคิ 
   

Hotel Budweis 

Budejovice 

   หรอืเทยีบเทา่  

5 

เมืองปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วติัส – พระราชวัง

หลวง - ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ – ศาลาวา่การหลงัเกา่  

หอนาฬกิาดาราศาสตร ์
   

Hotel Best Western 

Amedia Praha 

    หรอืเทยีบเทา่  

6 
เมือ ง เ วียนนา  – พร ะ ร าชวั ง ฮอฟ เบิร์ ก  – โบสถ์ เซนต์สตี เ ฟ่ น  – 

พระราชวงัเชนิบรุนน ์ถนนสายวงแหวน ถนนคารน์เนอร ์
   

Hotel Arion City 

Vienna 

  หรอืเทยีบเทา่  

7 สนามบนิเวยีนนา – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก

เชค็อนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาท ี

 23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมวินคิ – เมอืงมวินคิ – สนามฟุตบอลอลัลอีนัทซอ์าเรนา – ชอ้ปป้ิงถนนมา

เรยีน พลทัซ ์– เมอืงฟุสเซน่ 

 

02.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 005 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

06.55 เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคัดกรองตามระเบยีบ

ของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของรัฐไบเอริน์ ประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงทีใ่หญ ่ เป็นอนัดับ 3 ในเยอรมนัรองจากเบอรล์นิและฮมับวรค์ มวินิ

คตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  

 น าทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบั สนามฟุตบอลอลัลอีนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium) สนาม

ฟตุบอลในประเทศเยอรมนั เปิดใชง้านเมือ่วันที ่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟตุบอลทีส่ามารถเปลีย่นสดีา้น
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นอกได ้ 

น าทา่นชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus) ทีต่ัง้อยูด่า้นเหนอืของ จตัรุสัมาเรยีน 

พลทัซ ์(Marienplatz) จัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์หรอื จัตรัุสพระแมม่าร ีคอืจัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิ ถอืเป็น

จัตรัุสหลักประจ าเมอืงมาตัง้แต ่ ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสาอนุสรณ์ พระแมม่าร ี ซึง่ตัง้ตระหงา่นทีจั่ตรัุส

แหง่นีม้าตัง้แต ่ ค.ศ. 1638 ในปัจจบุนั ดา้นเหนอืของจัตรัุสนีเ้ป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืงแหง่เกา่ และดา้น

ตะวันออกเป็นทีต่ัง้ของศาลาการเมอืงแหง่ใหม ่จัตรัุสนีถ้อืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของมวินคิเลยก็วา่ได ้ซึง่มรีา้นอาหาร 

รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่นเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย มสีถาปัตยกรรมตา่งๆทีอ่อกแบบและตกแตง่

สไตลโ์กธคิ อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฟุสเซน่ (Fussen) ฟสุเซน่เป็นเมอืงในบาวาเรยี อยูห่า่งจากชายแดน

ออสเตรยีประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติเครือ่งดนตรไีวโอลนี อสิระใหท้า่นเดนิชม

เมอืงและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค ่าบรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคารอาหารจนี 

ทีพ่ัก Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

                 

Day 3 เมอืงชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตน ์– เมอืงซาลสบ์รูก์ – สวนมริาเบล – บา้นเกดิโมสารท์  

            ชอ้ปป้ิงถนนเก็ตเตรยีกาสเซส 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศ

เยอรมนั เมอืงชวานเกาตัง้อยูต่ดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้ปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

เยอรมนัอยา่งปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮเฮนชวาเกา ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมอืงชวานเกาตาม

อธัยาศัย 
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น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตัง้อยูใ่น

เทอืกเขาแอลป์แถบบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลทูวชิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845 – 

1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจนิตนาการของพระเจา้ลดุวทิที ่ 2 แหง่บาวาเรยี มพีระประสงคใ์ห ้

จัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทบัอยา่งสนัโดษ หา่งจากผูค้นและเพือ่อทุศิใหแ้ก ่ มหากวชีือ่ รชิารท์ วากเนอร ์ ผูซ้ ึง่

เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โลอนิกรนี มเีนือ้หาเกีย่วกบัอศัวนิขีห่งสข์าว ดังนัน้ 

ปราสาทแหง่นีจ้งึไดรั้บการตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพันธด์ังกลา่ว ปราสาทนีเ้ป็นปราสาทยโุรปทีง่ดงามมาก

ทีส่ดุในโลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้หญงินทิรา สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ละโตเกยีว

ดสินยีแ์ลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ **รวมคา่เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตนแ์ลว้** 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาลสบ์รูก์ (Salzburg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีใ่หญ่

เป็นอนัดับ 4 ในประเทศออสเตรยี เมอืงเกา่ของซาลสบ์รูก์เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึง่ในใจกลางเมอืง

ทีถ่กูดแูลรักษาอยา่งดทีีส่ดุในกลุม่ประเทศทีพ่ดูภาษาเยอรมนัดว้ยกนั ไดรั้บขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี 1996 

น าทา่นเขา้ชม สวนมริาเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลสบ์รูก์มอีาคารและสวนเกา่แกไ่ม่

มากนัก แตม่พีระราชวังมริาเบลลอ์นัโดดเดน่และเป็นหนึง่ในอาคารทีด่ทีีส่ดุในออสเตรยี พระราชวังแหง่นีไ้ดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นอนุสาวรยีม์รดกทางวัฒนธรรม สรา้งขึน้ในปี 1606 นอกจากพระราชวังแลว้ ยงัมสีวนทีส่วยงาม

จนน่าอศัจรรย ์สวนนีใ้หท้ศันยีภาพอนังดงามของวหิาร 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกกบั บา้นเกดิโมสารท์ (House of Walfgang Amadeus Mozart) กวเีอก

ของโลกชาวออสเตรยี ปัจจบุนันีเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตขิองโมสารท์และครอบครัว อสิระใหท้า่นเดนิชม

ยา่นเมอืงเกา่ เลอืกซือ้สนิคา้บน ถนนเก็ตเตรยีกาสเซส (Getreidegasse) ของเมอืง ทีม่ทีัง้รา้นคา้ รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ตา่งๆมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 เมอืงฮลัลส์ตทัท ์– เมอืงเชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จตัรุสักลางเมอืง – ศาลาวา่การเมอืงอนั

เกา่แก ่ - เมอืงเชสกี ้บดูาโจวกิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮลัลส์ตทัท ์ (Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หมูบ่า้นมรดก

โลกอนัแสนโรแมนตกิ ทีม่อีายกุวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี

สวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอพัเพอร์

ออสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีไดใ้หฉ้ายาเมอืงนีว้า่ “ไขม่กุแหง่ออสเตรยี” และ ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1997 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมนู ปลาเทราตย์า่ง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเชสกี ้ ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ขัว่

โมง) เป็นเมอืงขนาดเล็กในภมูภิาคโบฮเีมยีทางตอนใตข้องประเทศสาธารณรัฐเชก็ มชีือ่เสยีงจากสถาปัตยกรรม 

และศลิปะของเขตเมอืงเกา่ ดว้ยท าเลทีต่ัง้ของตวัเมอืงทีม่คีูน่ ้าลอ้มรอบ ท าใหก้ลายเป็นปราการทีส่ าคัญในการ

ป้องกนัขา้ศกึ ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครอง การพพิากษาคดแีละการจัดเกบ็ภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 

1963 ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญโ่ดยยงัคงรักษารปูแบบเดมิไวอ้ยา่ง

น่าชืน่ชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคญัและโดดเดน่ในการอนุรักษณ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ ที่

ไดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่โบฮเีมยี” ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิ

หรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ปราสาทครมุลอฟ (Krumlov Castle) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองรองลงมาจากปราสาทปราก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี 

ซึง่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ (Senete 

Square) และโบสถเ์กา่แกก่ลางเมอืง  

ผา่นชม จตัรุสักลางเมอืง (Center Square) ทีส่วยงาม รายลอ้มดว้ยสถาปัตยกรรมเกา่แกข่องเมอืง 

เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย 

ผา่นชม ศาลาวา่การเมอืงอนัเกา่แก ่ (City Hall) และยงัคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยูจ่นถงึ

ปัจจบุนั 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 เมอืงปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนตว์ติสั – ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชารล์ – หอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ เมอืงซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ ไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1992 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พรอ้มมไีกดท์อ้งถิน่บรรยายและพาทา่นชมหอ้ง

ตา่งๆในปราสาท ปราสาทปรากสรา้งขึน้บนเนนิเขาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 9 สมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่

ราชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นผา่นชม มหาวหิารเซนตว์ติสั (St. Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิในสมยัศตวรรษที ่14 นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดให ้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ ที ่ 4, พระเจา้

เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  

ผา่นชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นที่

ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

น าทา่นผา่นชม ยา่นชอ่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ จ าหน่ายอยู่

มากมาย 

ผา่นชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมน่ ้าวลัตาวา สะพานทีอ่อกแบบสไตล์

โกธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที ่ 4 ชมรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยู่

สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์น าทา่น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กบั ประตเูมอืงเกา่ (Power Gate) ขอบเขตเมอืงใน
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สมยัโบราณ  

ผา่นชม ศาลาวา่การหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1338 เป็นทีต่ัง้ของ หอ

นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชัว่โมง อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้

ตา่งๆมากมายในยา่นประตเูมอืงเกา่ มทีัง้สนิคา้ของฝาก ของทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า แบรนดเ์นม ตา่งๆ

มากมาย 

ค ่า อสิระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6 เมอืงเวยีนนา – พระราชวงัฮอฟเบริก์ – โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ถนนสายวงแหวน 

– ถนนคารน์เนอร ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวยีนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคารอาคารพืน้เมอืง พเิศษเมนู  Spare Ribs 

น าทา่นผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เคยเป็นทีป่ระทับของราช

ส านักฮปัสบรูก์มาตัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  

น าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนตส์ตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลักษณ์ของเมอืงเวยีนนา ซึง่

พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 

น าทา่นผา่นชม พระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schonbrunn Palace) แหง่ราชวงศฮ์อฟบวรค์ซึง่มปีระวตั ิ

การสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ย

จ านวนหอ้งถงึ 1,441 ในระหวา่งปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น พระราชวังนีย้งัไดรั้บการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเูนสโก เมือ่ปี 1996 
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น าทา่นสู ่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสน้ทางทอ่งเทีย่วสายหลักของเมอืงเวยีนนา ซึง่

แวดลอ้มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 

น าทา่นสู ่ ถนนคารท์เนอร ์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมอืงเวยีนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานา

ชนดิ อาทเิชน่ สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รา้นของ

ทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 7 สนามบนิเวยีนนา – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเวยีนนา ประเทศออสเตรยี  

12.10 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิอาบดูาบ ี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 054 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 

นาท ี

19.35 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 

402 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 8 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

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 58,990 41,990 13,000 

21 – 28 ตลุาคม 2565 61,990 58,990 41,990 13,000 
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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. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภท

อืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


