วันที่

โปรแกรมทัวร์

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
– พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น – ถนนสายวง
แหวน – ถนนคาร์นเนอร์
เมืองฮัล ล์ สตัทท์ – โบสถ์ แพริช – โบสถ์ ประจาเมืองฮัลล์ส
ตัทท์ – จัตุรสั กลางเมือง
รู ป ปั้น โฮลี่ ท ริ นิ ตี้ – เมื อ งลิ น ซ์ – จัตุ ร สั เฮาพท์ พลัท ซ์ –
อาคารรัฐสภาประจาเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
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เช้า

อาหาร
เทีย่ ง
เย็น

โรงแรม
Hotel Arion Airport
Vienna

หรือเทียบเท่า

Hotel Trans World
Donauwelle, Linz

หรือเทียบเท่า
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7

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรสั กลางเมือง
– ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาท
ปราก – มหาวิหารเซนต์วต
ิ สั
ย่า นช่ อ งทองโบราณ – สะพานชาร์ ล – หอนาฬิก าดารา
ศาสตร์
เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า –
ประตูมค
ิ าเอล
โรงละคร – ศาลากลางเก่ า ของเมื อ ง – อาคารรัฐ สภา
แห่งสโลวาเกีย
พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ตน
ิ
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
สนามบินสุวรรณภูมิ

Hotel Duo
Prague
หรือเทียบเท่า
Hotel Holiday
Inn Bratislava
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
23.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุป
๊ พบเจ้าหน้าทีค
่ อย
ให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ทา่ น
02.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ BR
061 (บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง 15 นาที

Day2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตี
เฟ่ น – ถนนสายวงแหวน
ถนนคาร์นเนอร์

08.35

เทีย่ ง

เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัด
กรองตามระเบียบของสนามบิน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
น าท่ า นเข้ า ชม ความสวยงามของ พระราชวัง เชิ น บรุ น น์ (Schonbrunn Palace) แห่ ง ราชวงศ์
ฮอฟบวร์คซึง่ จะมีไกด์ทอ้ งถิน
่ นาท่านชมห้องต่างๆและเล่าประวัตก
ิ ารสร้างมาของพระราชวังตัง้ แต่กลาง
้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน
1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพือ
่ ใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อา่ ของท้องพระ
โรงและโถงพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบ
ั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์
ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน์ ถูกรายล้อมด้วยสวนทีจ่ ดั ตกแต่งประดับ
้ ทะเบียนให้เป็ นมรดก
ประดา จากต้นไม้ ดอกไม้ตามฤดูกาล ได้อย่างสวยงามตระการตา ได้รบ
ั การขึน
โลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996 ** รอบของการเข้าชมอาจเปลีย่ นแปลงได้
ตามความเหมาะสม กรณี ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถ
คืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งให้กบ
ั ท่านได้ทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระล่วงหน้ ากับผู้แทน
เรียบร้อยแล้วทัง้ หมด **
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารจีน
นาท่านผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึง่ เคยเป็ นทีป
่ ระทับของราชสานักฮอฟเบิร์ก
มาตัง้ แต่คริสศตวรรษที่ 13-20
นาท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ ของเมืองเวียนนา ซึง่ พระ
้ ในปี ค.ศ. 1713 เพือ
เจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึน
่ เป็ นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน
นาท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเทีย่ วสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อม
ไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 18631869

นาท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร์ (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็ นย่านจาหน่ ายสินค้านานาชนิด
ิ า Bucherer, Zara , H&M, Pandora
อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬก
ร้านของทีร่ ะลึก คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆ

ค่า
ทีพ
่ กั

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ
่ สะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจาเมืองฮัลล์สตัท –จัตุรสั กลางเมือง – รูปปั้นโฮลีท
่ รินิตี้ –
เมืองลินซ์
จัตุรสั เฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจาเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
เช้า

เทีย่ ง

ค่า
ทีพ
่ กั

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมูบ
่ า้ นมรดกโลก
อันแสนโรแมนติก ทีม
่ ีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีต
่ ง้ ั อยูร่ ม
ิ ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่ าสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกทีส
่ ุดใน Salzkammergut เขตทีอ
่ ยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองนี้ ว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย ”
้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมือ
และ ได้รบ
ั การขึน
่ ปี 1997
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ยา่ ง
นาท่านผ่านชม โบสถ์ แพริช (Parish Church) โบสถ์ สวยริมทะเลสาบมีอายุกว่า 500 ปี ตัง้ แต่สมัย
้ ท่ามกลางซากปรักหักพังของป้ อมโรมัน ผ่านชม โบสถ์ประจาเมืองฮัลล์สตัทท์
ศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างขึน
(Hallstatt Lutheran Church) ทีม
่ ียอดแหลมสูงเด่นเป็ นสง่าจากทุกมุมมองของเมือง เป็ นโบสถ์นิกาย
้ เมือ
โปรเตสแตนต์ สร้างขึน
่ ประมาณปี ค.ศ. 1785 เพือ
่ ใช้เป็ นสถานทีฟ
่ งั เทศนา พระราชกฤษฎีกาโดย
จักรพรรดิโยเซฟที่ 1 ผ่านชม จัตุรสั กลางเมือง (Central Square Marktplatz) ทีโ่ ดดเด่นด้วย รูปปั้น
โฮลีท
่ รินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue) เป็ นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลสาคัญต่างๆของเมือง อิสระให้ทา่ น
เดินชมเมืองตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองทีม
่ ีขนาดใหญ่อน
ั ดับ 3 ตัง้ อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศออสเตรีย ริมฝั่งแม่น้าดานูบ และเป็ นทีร่ จู ้ กั กันดีวา่ เป็ นเมืองแห่ง
ฮิตเลอร์หรือในอดีตเคยเป็ นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของศิลปะ
และสถาปัตยกรรมสไตล์บาร์โร๊คและร็อคโคโค
นาท่านผ่านชม จัตรุ ัสเฮาพท์ พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ย่านการค้าสาคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง
้ ในปี ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแห่งเมือง
ทีถ
่ ูกรายล้อมด้วย อาคารรัฐสภาประจาเมืองลินซ์ (Parliament House) สร้างขึน
ลินซ์ (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอต
ิ ทีม
่ ีหอคอยคูส
่ ูงเสียดฟ้ าทีใ่ นอดีต "อดอล์ฟ ฮิตเลอร์" ตัง้ ใจสร้าง
เพือ
่ เป็ นทีเ่ ก็บศพของพ่อและแม่ รวมไปถึงความคิดแผนการใหญ่อย่าง การทีจ่ ะสร้างเมืองทีย่ งิ่ ใหญ่แห่ง
จักรวรรดินาซีบนแม่น้าดานูบ แต่ก็ไม่สามารถทาสาเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจต้องมนต์ขลัง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตคารอาหารจีน
TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรสั กลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมือง
ิ า
ปราก – ชมปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วต
ิ สั – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬก
ดาราศาสตร์
เช้า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30
ขั่วโมง) เป็ นเมืองขนาดเล็กในภูมภ
ิ าคโบฮีเมียทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ ก มีชื่อเสียงจาก
สถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทาเลทีต
่ ง้ ั ของตัวเมืองทีม
่ ีคน
ู่ ้าล้อมรอบ ทาให้กลายเป็ น
ปราการทีส
่ าคัญในการป้ องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิ พากษาคดีและ
การจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 1963 ได้รบ
ั การประกาศว่าเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบ
ั การอนุ รกั ษ์ และภายหลัง
จากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มีการบูรณะอาคารและ
ปราสาทครัง้ ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่ าชืน
่ ชม
จากประวัตศ
ิ าสตร์ทยี่ าวนาน มีความสาคัญและโดดเด่นในการอนุรกั ษณ์ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่
ได้ร บ
ั การขนานนามว่า “ไข่มุ ก แห่ง โบฮี เ มี ย ” ได้ร บ
ั การขึ้น ทะเบี ย นให้เ ป็ นมรดกโลกโดยองค์ ก าร
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ
่ ปี ค.ศ. 1992
้
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึง่ สร้างขึน
เมือ
่ ปี ค.ศ. 1250 ถือเป็ นปราสาทที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า
700 ปี ซึง่ ตัง้ อยูร่ ม
ิ ฝั่งแม่น้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้ น้า ฝั่งตรงข้ามเป็ นย่านเมืองเก่า
คลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง
ผ่านชม จัตุ รสั กลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของเมือง
เป็ นทีต
่ ง้ ั ของร้านค้ามากมาย
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็ นทีท
่ าการของหน่ วยงานอยูจ่ นถึงปัจจุบน
ั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ ก เมืองซึ่งได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ
้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมือ
ได้รบ
ั การขึน
่ ปี ค.ศ. 1992
น าท่ า นผ่ า นชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสร้า งขึ้ น บนเนิ น เขาตั้ง แต่ ส มัย
คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 9 สมัย เจ้ า ชาย Borivoj แห่ ง ราชวงศ์ Premyslids ซึ่ ง ปั จ จุ บ น
ั เป็ นท าเนี ย บ
ประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1918
นาท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์วต
ิ สั (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
ในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในประเทศ ซึง่ พระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรด
้ ในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บพระศพของกษัตริย์สาคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ล ที่ 4,
ให้สร้างขึน
พระเจ้าเฟอร์ดน
ิ านด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมเิ ลีย่ นที่ 2 เป็ นต้น
ผ่า นชม พระราชวัง หลวง (Royal Prague) ที่เ ป็ นหนึ่ ง ในส่ว นที่เ ก่า แก่ที่สุด ของปราสาท ใช้เ ป็ นที่
ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้ หลาย
นาท่านผ่านชม ย่า นช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบน
ั มีรา้ นขายของที่ระลึก จาหน่ ายอยู่
มากมาย

ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ ม

คา่
ทีพ
่ กั

แม่น้ า วัล ตาวา สะพานที่อ อกแบบสไตล์ โ กธิค ที่ส ร้า งขึ้น ตั้ง แต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะ
ของเหล่านักบุญทีต
่ ง้ ั อยูส
่ องข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ นาท่าน
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power Gate) ขอบเขต
เมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการหลังเก่า (Old Town
Hall) ที่ส ร้า งมาตั้ง แต่ปี ค.ศ. 1338 เป็ นที่ต ้งั ของ หอนาฬิก า
ดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยัง ตีบอก
เวลาทุก ๆชั่ว โมง อิส ระให้ท่า นเลือ กซื้อ สินค้า ต่า งๆมากมายใน
ย่านประตูเมืองเก่า มีทง้ ั สินค้าของฝาก ของทีร่ ะลึก รวมทัง้ ร้านค้า
แฟชั่นชัน
้ นา แบรนด์เนม ต่างๆมากมาย
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพือ
่ สะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
HOTEL DUO PRAGUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมค
ิ าเอล
โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย – พระราชวังไพรเมท – โบสถ์
เซนต์มาร์ตน
ิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวง
และเมือ งที่ใ หญ่ที่สุด ของ ประเทศสโลวาเกี ย (Slovakia) หรื อ ชื่อ อย่า งเป็ นทางการคือ สาธารณรัฐ
สโลวัก (Slovak Republic) เป็ นประเทศทีไ่ ม่มท
ี างออกสูท
่ ะเล ตัง้ อยูใ่ นภูมภ
ิ าคยุโรปกลาง มีอาณาเขต
ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ ก ทางเหนื อติดต่อกับประเทศโปแลนด์ ทาง
ตะวันออกติดต่อกับประเทศยูเครน ทางใต้ตด
ิ ต่อกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉี ยงใต้ตด
ิ ต่อกับ

เทีย่ ง

ค่า
ทีพ
่ กั

ประเทศออสเตรีย ปัจจุบน
ั สโลวาเกียเป็ นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลีย่ นสกุลเงินของ
ประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเป็ นยูโร เมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก่าแก่ทต
ี่ ง้ ั อยูเ่ หนือ
แม่น้าดานู บ บนเนินเขาร็อกกี้ฮลิ ล์ (Rocky Hill) ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เมือ
่ ขึ้นไปบน
จุดทีต
่ ง้ ั ของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ เมืองสโลวาเกียได้ท่วั ทัง้ เมือง
น าท่า นเดิน ทางสู่ ย่า นเมือ งเก่า (Old Town) เป็ นที่ต ้งั ของ ประตู มิคาเอล (Michael’s Gate) เป็ น
ประตูและป้ อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวทีย่ งั คงถูกเก็บรักษาไว้ตง้ ั แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ผ่านชม
โรงละคร (Opera House) ทีใ่ ช้จดั การแสดงต่างๆของเมือง
ผ่านชม ศาลากลางเก่าของเมือง (Old Town Hall) ซึ่งถูกเปลีย่ นเป็ นพิพิธภัณฑ์ตง้ ั แต่ปี 1868 ทีน
่ ี ่ ถื อ
ว่ า เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ ง ผ่ า นชม อาคารรัฐ สภาแห่ง สโลวาเกี ย (Parliament of
Slovakia) สถานทีท
่ าการหน่ วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย

้ ในศตวรรษที่ 18
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ พระราชวังไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสร้างขึน
เป็ นสถานทีท
่ ใี่ ช้ในการลงนามสนธิสญ
ั ญาสันติภาพของเพรซเบิร์ก (Pressburg) หลังจากทีน
่ โปเลียนมี
ชัย ในสงครามออสเตอร์ ลิท ซ์ (Austerlitz) ระหว่า งตัว แทนจัก รพรรดิประเทศฝรั่ง เศสและประเทศ
ออสเตรี ย พระราชวัง แห่ง นี้ ย งั เป็ นที่เก็ บสะสมผ้า ทอจากประเทศอัง กฤษที่มีล กั ษณะพิเศษจากสมัย
ศตวรรษที่ 17 และยังทาหน้าทีเ่ ป็ นศาลาว่าการของนายกเทศมนตรีอก
ี ด้วย
นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก กับ โบสถ์เซนต์มาร์ตน
ิ (St. Martin's Church) สร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1204
โดยกษัตริย์ชาวฮังการีทส
ี่ มัยนัน
้ ปกครองเมืองบราติสลาวาอยู่ ด้วยทาเลทีต
่ ง้ ั ของเมืองอยูจ่ ุดกึง่ กลาง
ระหว่างเมืองเวียนนากับเมืองบูดาเปสต์ ในสมัยทีย่ งั เป็ นจักรวรรดิฮงั การีอยู่ โบสถ์แห่งนี้จงึ ถูกใช้เป็ น
สถานทีส่ าหรับพิธีราชาภิเษกสาหรับกษัตริย์ของประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี อย่างพระเจ้าแมก
ซิมลิ านที่ 2 แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ค รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้ามาเรีย เทเรซ่า แห่งประเทศออสเตรีย
พระมารดาของพระนางมารีองั ตัวเน็ต จักรพรรดินีทท
ี่ รงอิทธิพลทีส่ ด
ุ ของทวีปยุโรป
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิน
่
HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พาร์ นดอร์ ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ทแห่งแรก
ของประเทศออสเตรีย และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ มีรา้ นค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชือ
่ ดัง
ต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน
สิน ค้า แบรนด์ เ นมมากมาย ให้ท่า นได้ช้ อ ปปิ้ งสิน ค้า แบรนด์ เ นม อาทิ Bally , Burberry , Calvin
Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’ s , Nike , Samsonite , Swarovski ,
Tommy Hilfiger , Valentino , Versace
เทีย่ ง
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพือ
่ สะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
18.35 นาท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เทีย่ วบินที่ BR
062
(บริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง
Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ

10.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3
ท่าน

26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2565

49,990

ราคาทัวร์เด็ก
ไม่มเี ตียง/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12
ปี )
46,990

09 – 15 สิงหาคม 2565

49,990

46,990

28,990

9,900

11 – 17 ตุลาคม 2565

49,990

46,990

28,990

9,900

ราคาทัวร์ไม่
รวม
ตั๋วเครือ
่ งบิน

ราคา
ห้องพักเดีย่ ว

28,990

9,900

อัตราค่าบริการสาหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
ราคาทัวร์ขา้ งต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
โดยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ อานวยความสะดวกในการยืน่ และให้คาแนะนาแก่ท่าน
สาคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทาการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชาระค่าทัวร์เต็มจานวน 100% เท่านัน้

2. อัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จานวน 10 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจานวนทีก่ าหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อน
การเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านทีต่ อ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนาจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนาเท่านัน้
4. นักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทาการจอง และ ส่งเอกสารเพือ่ ขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิทธิในการขอวี
ซ่าประเภทอื่นซึง่ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
์

