
 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี     

2 
เมืองมิวนิค – ถ่ายรูปคูก่บัสนามฟุตบอลอลัลีอนัทซ์อาเรนา 
– ศาลากลางเมืองมิวนิค –  ช้อปป้ิงจตัุรสัมาเรียน พลทัซ์ – 
เมืองฟุสเซน่ 

   

Hotel Hirsch 
Fussen 

   หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมือง
ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเต
รียกาสเซส                           

   

Hotel Scherer 
Salzburg 

    หรือเทยีบเทา่ 

4 
เมืองฮลัลส์ตทัท ์– เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ 
– จตัรุสักลางเมือง  
ศาลาวา่การเมืองอนัเกา่แก ่– เมืองเชสก้ี บูดาโจวคิ 

   

Hotel Budweis 
Budejovice 

   หรือเทยีบเทา่  

    



 

 

 
 
 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบินอาบูดาบี 
 

 

16.30 นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทส์โกกรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อย
ใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 
15 นาท ี

 23.10    เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ และรอตอ่เครือ่ง  
 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมวินิค – เมืองมวินิค – สนามฟุตบอลอลัลีอนัทซ์อาเรนา – ช้อปป้ิงถนน
มาเรียน พลทัซ์ – เมืองฟุสเซ่น 

 

5 

เมืองปราก – เขา้ชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วติสั – 
พระราชวงัหลวง  
ยา่นชอ่งทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาวา่การหลงัเกา่  
หอนาฬกิาดาราศาสตร์ 

   

Hotel Best 
Western Amedia 

Praha 

    หรือเทยีบเทา่  

6 
เมืองเวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบริ์ก – โบสถ์เซนตส์ตีเฟ่น 
– พระราชวงัเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์น
เนอร์ 

   

Hotel Arion City 
Vienna 

  หรือเทยีบเทา่  

7 สนามบนิเวียนนา – สนามบนิอาบูดาบี     

8 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

 

02.30 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 
005 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

 06.55        เดนิทางถงึ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรบัสมัภาระผา่นจุดคดักรอง
ตามระเบียบของสนามบนิ 

     น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมืองทีใ่หญท่ีสุ่ดของ
รฐัไบเอิร์น ประเทศเยอรมนั เป็นเมืองทีใ่หญ่ เป็นอนัดบั 3 ในเยอรมนัรองจากเบอร์ลินและฮมับวร์ค 
มวินิคต ัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าอีซาร์ ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  
 น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกบั สนามฟุตบอลอลัลีอนัทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนาม
ฟุตบอลในประเทศเยอรมนั เปิดใช้งานเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถ
เปลีย่นสีดา้นนอกได ้ 
  น าทา่นชม ศาลากลางของเมืองมวินิค (Neues Rathaus) ทีต่ ัง้อยูด่า้นเหนือของ จตัุรสัมาเรียน พลทัซ์ 
(Marienplatz) จตัุรสัมาเรียน พลทัซ์ หรือ จตัุรสัพระแม่มารี คือจตัุรสักลางเมืองของนครมิวนิค ถือ
เป็นจตัุรสัหลกัประจ าเมืองมาต ัง้แต่ ค.ศ. 1158 และยงัเป็นที่ต ัง้ของเสาอนุสรณ์ พระแม่มารี ซึ่งต ัง้
ตระหง่านที่จตัุรสัแห่งน้ีมาต ัง้แต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบนั ด้านเหนือของจตัุรสัน้ีเป็นที่ต ัง้ของศาลาว่า
การเมืองแหง่เก่า และดา้นตะวนัออกเป็นทีต่ ัง้ของศาลาการเมืองแหง่ใหม ่จตัรุสัน้ีถือวา่เป็นแลนด์มาร์ค
ของมวินิคเลยก็วา่ได ้ซึง่มีรา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่นเดนิเลือกชมไดอ้ยา่งมากมาย 
มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง        อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดน
ออสเตรียประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมืองทีม่ีชือ่เสียงในดา้นการผลิตเครือ่งดนตรีไวโอลีน อสิระใหท้า่น
เดนิชมเมืองและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคารอาหารจีน 
ทีพ่กั         Hotel Hirsch Fussen ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

                 



 

 

Day3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมริาเบล – บ้านเกดิโม
สาร์ท  

            ช้อปป้ิงถนนเก็ตเตรียกาสเซส 
 

 
เช้า          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรฐับาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนั เมืองชวานเกาต ัง้อยู่ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองน้ีเป็นเมืองทีต่ ัง้ปราสาททีม่ีชือ่เสียง
ทีสุ่ดของเยอรมนัอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา ใหท้า่นอิสระเดนิชมเมือง
ชวานเกาตามอธัยาศยั 
น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทต ัง้อยู่ในเทือกเขา
แอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลูทวชิที ่2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845 – 
1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระ
ประสงค์ให้จดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทบัอย่างสนัโดษ ห่างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริ
ชาร์ท วากเนอร์ ผูซ้ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เรือ่ง โลอนิกรีน มีเน้ือหา
เกีย่วกบัอศัวนิขีห่งส์ขาว ดงันัน้ ปราสาทแหง่น้ีจงึไดร้บัการตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพนัธ์ดงักล่าว 
ปราสาทน้ีเป็นปราสาทยุโรปทีง่ดงามมากทีสุ่ดในโลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยาย
เจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดสินีย์แลนด์และโตเกียวดสินีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต **รวมคา่เข้าชม
ปราสาทนอยชวานซไตน์แลว้** 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่
เป็นอนัดบั 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเกา่ของซาลส์บูร์กเป็นสถาปตัยกรรมแบบบาโรก เป็นหน่ึงในใจ
กลางเมืองทีถู่กดแูลรกัษาอยา่งดทีีสุ่ดในกลุม่ประเทศทีพู่ดภาษาเยอรมนัดว้ยกนั  
ไดร้บัขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996 
น าท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่
มากนกั แต่มีพระราชวงัมิราเบลล์อนัโดดเดน่และเป็นหน่ึงในอาคารที่ดีทีสุ่ดในออสเตรีย พระราชวงั
แห่งน้ีได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์มรดกทางวฒันธรรม 
สรา้งขึน้ในปี 1606 นอกจากพระราชวงัแล้ว ยงัมีสวนทีส่วยงาม
จนน่าอศัจรรย์ สวนน้ีใหท้ศันียภาพอนังดงามของวหิาร 
น าท่านถ่ายรูปด้านนอกก ับ บ้านเกิดโมสาร์ท (House of 
Walfgang Amadeus Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย 
ปัจจุบนัน้ีเป็นพิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงประวตัิของโมสาร์ทและ
ครอบครวั อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน 
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีท ั้ง
รา้นคา้ รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ ตา่งๆมากมาย 
ใหท้า่นไดเ้ลือกชม 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั        Hotel Scherer Salzburg ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

 

 

Day4 เมืองฮลัล์สตทัท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จตัุรสักลางเมือง – ศาลาว่าการเมือง
อนัเก่าแก่   

            เมืองเชสกี้ บูดาโจวกิ 
 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หมู่บ้านมรดกโลก
อนัแสนโรแมนตกิ ทีม่ีอายุกวา่ 4,500 ปี เมืองทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจี
สวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองทีโ่รแมนติกทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอพั
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียไดใ้หฉ้ายาเมืองน้ีว่า “ไข่มุกแหง่ออสเตรีย” 
และ ได้รบัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997 อิสระใหท้า่นเดนิชมเมือง
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง 
               น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ข ั่ว

โมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศ
สาธารณรฐัเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมือง
เก่า ด้วยท าเลที่ต ั้งของตวัเมืองที่มีคู่น ้าล้อมรอบ ท าให้กลายเป็น
ปราการทีส่ าคญัในการป้องกนัขา้ศกึ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางดา้น
การปกครอง การพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ. 
1963 ได้รบัการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รบัการอนุรกัษ์และ
ภายหลงัจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอน
ปลายปี ค.ศ. 1989 ไดม้ีการบูรณะอาคารและปราสาทคร ัง้ใหญ่โดย
ยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ยา่งน่าชืน่ชม  



 

 

จากประวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน มีความส าคญัและโดดเดน่ในการอนุรกัษณ์สถาปตัยกรรมอนัทรงคณุคา่ ที่
ได้รบัการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
น าทา่นถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 
700 ปี ซึง่ต ัง้อยูร่มิฝั่งแมน่ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝั่งตรงขา้มเป็นยา่นเมืองเกา่
คลาสสคิ (Senete Square) และโบสถ์เกา่แกก่ลางเมือง  
ผ่านชม จตัุรสักลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง 
เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้มากมาย 
ผา่นชม ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่ (City Hall) และยงัคงเป็นทีท่ าการของหน่วยงานอยูจ่นถงึปจัจุบนั 

ค ่า  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั        Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

Day5เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวหิารเซนต์วิตสั – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – 
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
 

 
เช้า           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมืองปราก (Prague) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรฐัเช็ก เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ 
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
น าทา่นเขา้ชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พรอ้มมีไกดท์อ้งถิน่บรรยายและพาทา่นชมหอ้งต่างๆ
ในปราสาท ปราสาทปรากสรา้งขึน้บนเนินเขาต ัง้แตส่มยัคริสต์ศตวรรษที ่9 สมยัเจ้าชาย Borivoj แหง่
ราชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปจัจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1918 



 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 
น าทา่นผา่นชม มหาวิหารเซนต์วติสั (St. Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ
ในสมยัศตวรรษที ่14 นบัวา่เป็นมหาวหิารสไตล์โกธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศ ซึง่พระเจา้ชาร์ลที ่4 โปรด
ใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษตัรยิ์ส าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชาร์ล ที ่4, 
พระเจา้เฟอร์ดนิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้  
ผ่านชม พระราชวงัหลวง (Royal Prague) ที่เป็นหน่ึงในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่
ประทบัของเจา้ชายโบฮีเมียนท ัง้หลาย 
น าท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีร้านขายของที่ระลึก จ าหน่ายอยู่
มากมาย 
ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น ้าวลัตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์
โกธคิทีส่รา้งขึน้ต ัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระ
เจ้าชาร์ลที ่4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านกับุญทีต่ ัง้อยู่สอง
ขา้งราวสะพานกว่า 30 องค์ น าทา่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก 
กบั ประตเูมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมยั
โบราณ ผา่นชม ศาลาว่าการหลงัเก่า (Old Town Hall) 
ที่สร้างมาต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ต ัง้ของ หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงั
ตีบอกเวลาทุกๆช ั่วโมง อิสระใหท้า่นเลือกซื้อสินคา้ตา่งๆ
มากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีท ัง้สินคา้ของฝาก ของที่
ระลึก รวมท ัง้ร้านค้าแฟชั่นช ั้นน า แบรนด์เนม ต่างๆ
มากมาย 

ค ่า            อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
ทีพ่กั         Hotel Best Western Amedia Prague ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 

Day6 เมืองเวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบร์ิก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ถนนสายวง
แหวน – ถนนคาร์นเนอร์ 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวียนนา (Vienna) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู  Spare Ribs 

น าทา่นผา่นชม พระราชวงัฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นทีป่ระทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก
มาต ัง้แตค่รสิศตวรรษที ่13-20  

น าทา่นผา่นชม โบสถ์เซนต์สตเีฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์
ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1713 

เพื่อเป็นการแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน 
น าท่านผ่านชม พระราชวงัเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) 
แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่ งมีประว ัติการสร้างมาต ั้งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ใหส้ร้างขึน้ใหม่
อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 

เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดูรอ้น พระราชวงัน้ียงัได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1996 

น าทา่นสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางทอ่งเทีย่วสายหลกัของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไป
ดว้ยอาคารสถาปตัยกรรมอนัเกา่แกง่ดงาม เชน่ โรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1863-1869 
น าทา่นสู ่ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นยา่นจ าหน่ายสนิคา้นานาชนิด อาทิ

เชน่ สนิคา้แบรนดเ์นม Louis Vitton, Gucci, รา้น
นาฬกิา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รา้น
ของทีร่ะลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย อสิระ
ใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า           อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแกก่ารชอ้ป
ป้ิง 

ทีพ่กั         Hotel Arion City Vienna ระดบั 4 ดาว หรือ
เทยีบเทา่ 

  
 
 
 
 



 

 

 

Day7 สนามบนิเวียนนา – สนามบนิอาบูดาบี 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย  
12.10    น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน  ETIHAD 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY 054  
           (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง 30 นาท ี

19.35 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพื่อรอการเปลีย่นเครือ่งกลบัสูก่รุงเทพฯ 
22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY 402 
   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาท ี
 

Day8 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

 
08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เดก็ 
ไมม่ีเตยีง/ทา่น 
(อายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

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 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 
อตัราน้ี ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งตน้ไมร่วมคา่วีซา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่
ละวนั) 

 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 

และช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไม่ถึง
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ 
(ปรบัราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะกอ่น
เดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวน
สทิธิใ์นการขอวีซา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม หรือมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ของทา่น 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 


