
 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ 
(OS) เท่ียวบินท่ี OS26 (23:45-05:35(+1)) / OS561 (06:15-07:35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 12.50 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 



 

 

 2 ซูริค-ซุก-ลูเซร์ิน-ชเตเคิลแบร์ก-น่ังเคเบิล้คาร์-เมอร์เรน-กมิเมลวาลด์ 
 
07.35 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง)  

***ให้ทา่นแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ 
เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ *** 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower) ท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของเมือง ซึ่งถกูสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 
13  น าทา่นชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล(St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์
สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัท่ีสดุ
ในชว่งโกธิคตอนปลายแหง่หนึง่ในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด
ในยโุรป และมีพระอาทิตย์ตกดนิสวยท่ีสดุในสวิสเซอร์แลนด์ น าทา่นเย่ียมชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง 
(Europe`s oldest goldsmith-house) ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป ร้านค้าท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั

และนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนด์สวิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้คา่และ
เคร่ืองประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพกัตากอากาศท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียวบนัทึกภาพไว้มาก
ท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระ



 

 

เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี 
ร้านขายของท่ีระลกึ ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 
น าทา่นถ่ายรูปคูก่บั อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ท่ีเก่าท่ีสดุในโลกมีอายหุลายร้อยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวตัิศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แตล่ะช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวตัคิวามเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุวา่ 400 ปีแล้ว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูช่เตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนัง่เคเบิล้คาร์ไปยงัหมูบ้่านแสนสวยบนเขา หมู่บ้าน
เมอร์เรน(Murren) ในต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลกวา่ 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือวา่ เป็นเมืองท่ีปราศจากรถยนต์ ท่ีอยูใ่นอ้อมกอดของขนุเขา
ท่ีรายล้อมด้วยทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดเขาสามแหง่ ได้แก่ จงุเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 



 

 

มองซ์ (Monch) ให้ได้ช่ืนชม ท่ีดึงดดูให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า
ท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพ่ือไปยงัหมู่บ้านกิมเมลวาลด์(Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 
นาที แตด้่วยธรรมชาตท่ีิสวยงามยิ่งนกั ใช้เวลาเดนิเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชัว่โมง ชมวิวทิวทศัน์ของเทือกเขา
แอลป์หมูบ้่านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนล้านทา่มกลางเทือกเขาแอลป์) 

 

 3 เมอร์เรน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซล์ทวาลด์-อินเทอร์ลาเคน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าให้สามารถมองเห็นทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้จงุเฟรา 
ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็นท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัค ฆ์ ราชิ นี  “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงท าให้บนนีมี้พิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ 
Bond World 007 ท่ีจัดแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาว



 

 

บอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลาย
ท่ีตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 
เรียกวา่หนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ทา่นเก็บภาพอยา่งจใุจ  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักที่ Hotel Royal St.Georg, Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4     อินเทอร์ลาเคน-กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น า้แข็ง-เซนต์ กัลเลน 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายล้อมด้วยภเูขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสดุ เมืองเล็กๆทา่มกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ท่ีแสนโรแมนติก น าท่านนัง่รถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เม่ือถึงยอดเขา
แล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายท่ีปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ า้น า้แข็ง 
1,000 ปี ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งท่ีสวยงามอยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระ
ให้ท่านได้สมัผสัและเล่นสนกุกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มท่ีเก็บภาพท่ีระลกึบนลานกว้างท่ีเต็มไปด้วยหิมะ

ขาวโพลนให้ทา่นได้สนกุสนานอยา่งเตม็อิ่ม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์ กัลเลน(St. Gallen) ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย ท่ีได้รับยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีควรค่าแก่การเย่ียมชม 
สถานท่ีท่ีห้ามพลาดคือห้องสมุดโบราณ ตวัอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้านในเป็นท่ีเก็บ
รวบรวมหนงัสือโบราณจ านวนมากและว่ากันว่าเป็นห้องสมุดโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ใน
บริเวณเดียวกนัยงัมีโบสถ์หอคอยคูท่ี่เป็นศลิปะในยคุเดียวกนั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

 

 5 เซนต์ กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยท่ีแม้แตร่าชาการ์ตนูวอลท์ดิสนีย์ ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราใน
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตวัปราสาทท่ีโดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน า้ 



 

 

เปรียบได้กบัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ทกุห้องในปราสาท ตกแตง่งดงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค แคว้น
บาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนัติดกบัชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนีเก่าแก่
นับพันปีท่ีได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นท่ีตัง้ของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองท่ีโดง่ดงัคูก่ัน
เป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองท่ีมี
ความนา่รัก และมีสิ่งท่ีนา่สงัเกตอีกอยา่งคือ ตวัตกึหรืออาคารบ้านช่องของทัง้เมืองจะตกแตง่ไปด้วยสีสนั
ท่ีสวยงาม อิสระให้ทา่นเดนิชมเมือง ให้ทา่นได้ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง และแบรนด์เนมๆ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน 
พักที่ Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 อินส์บรูกค์-หลังคาทองค า-พพิธิภณัฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เซนต์วูฟกัง 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอินสบรูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ท่ีมีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่าง
ยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองท่ีฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า ท่ีตัง้ของ
บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินน์สบรูค ท่ีนักท่องเท่ียวเกือบทุกคน
อยากเห็นด้วยตาวา่งดงามสมค าร ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้ร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของจกัรพรรดิมาซิ
มิเล่ียนท่ี1 เสร็จในชว่งปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองค์และราชินีจะไปประทบัท่ีระเบียง เวลามีงานเฉลิม

ฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้ังเป็นต้นก าเนิดของ
เคร่ืองประดบัคริสตอลช่ือดงัอยา่ง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์(Swarovski Kristallwelten) เปิดให้บริการในปี 1995 เพ่ือ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการก่อตัง้บริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากส่ือเป็น
ผู้ออกแบบสถานท่ีท่ีมีทัง้เอกลกัษณ์โดดเด่นและความมหศัจรรย์ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนีไ้ด้น าโอกาส
มหัศจรรย์มามอบให้แก่นักท่องเท่ียวจ านวนกว่าสิบสองล้านคนท่ีเดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก 
ภายในพืน้ท่ีกว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด 
ตัง้แตอ่ญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึงประตมิากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  



 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซ์บวร์กได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 1997 เป็นเมือง
อนัดบัต้นๆ ของออสเตรียท่ีมีผู้คนไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการท า
เหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือก้องโลก The Sound of 
Music นอกจากนีย้ังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตัง้อยู่ บ้านเลขท่ี 9 ถนน 
Getreidegasse ซึ่งปัจจบุนัได้เปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑ์เพ่ือให้ความรู้กบัผู้ ท่ีสนใจได้สมัผสัโลก

ของศลิปินเอก และสถานท่ีท่ีโดดเดน่อีกแหง่คือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ท่ีสร้างอยูบ่นเนินเขา 
น าท่านเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานท่ีแห่งนีถู้กยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะท่ีสวย
ท่ีสดุใน ซาลซ์บวร์ก โดยแตเ่ดิมนัน้ถกูสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแตง่ด้วยพนัธุ์ไม้หลากสี โดย
มีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคท่ีสวยงาม ท่ีได้มีการเปิดให้บุคคลทัว่ไปได้เข้าชมความ
งามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ท่ีส าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง เดอะซาวด์
ออฟมิวสิค อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีห้อมล้อม
ไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang) โดยหมู่บ้านนีต้ัง้ช่ือตามนกับุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน
โดยก าเนิดและยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุท่ีโดดเดน่ในช่วงศตวรรษท่ี10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความ



 

 

สวยงามของ หมูบ้่านซงัคท์ โวล์ฟกงั ซึง่ถือวา่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และโรแมนติคท่ีสดุเมืองหนึ่ง
ของออสเตรีย อนัเป็นสถานท่ีประทบัใจของนกัทอ่งเท่ียวทกุครัง้ท่ีมาเยือน กระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 7 เซนต์วูฟกัง-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่เดนิทางสูห่มู่บ้านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมูบ้่านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริม
ทะเลสาบ ท่ีซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขุนเขาอนัแสนโรแมนติก และได้ช่ือว่าเป็นหนึ่งในพิกัดท่ีมีทศันียภาพ
สวยงามท่ีสุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงท่ี
โอบล้อมทะเลสาบอันนิ่งสงบท่ีมีน า้ใสราวกับกระจกคริสตลั ท่ีพร้อมสะท้องภาพความอลังการของ
ขุนเขาใหญ่ท่ีมีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคณู  ไปพร้อมๆ กับ
บรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่งเติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรม

ของประวตัศิาสตร์ 



 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองลินซ์(linz) เมืองท่ีสวยงามทางตอนเหนือของออสเตรียมีแมน่ า้ดานบูใหลผา่น ใน
ฐานะท่ีเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศออสเตรียเมืองท่ีมีความส าคญัและเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย การผสมผสานท่ียอดเย่ียมของอาคารประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมท่ีนา่ทึง่พืน้ท่ีสีเขียวและนวตักรรมท่ีทนัสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นผา่นชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตกึศาลากลางแหง่นีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์
(Friedrich Schmidt) ปัจจุบนัตึกนีใ้ช้เป็นท่ีท าการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็นท่ีจัดงาน
ส าคญัของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวงัฤดู
หนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13 ถือเป็นโบสถ์

คูบ้่านคูเ่มืองของประเทศออสเตรีย 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่า   
 



 

 

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปป้ิง-(สนามบนิเวียนนา)-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัส์บร์ูก เร่ิมมีประวตัิการสร้าง
มาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ตอ่มาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึน้ใหมอ่ยา่งสง่างามด้วยจ านวนห้อง 
1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เย่ียมจ านวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 
เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบัซึ่งได้รับการ
ตกแตง่อย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพกัผ่อนเดินเล่นท่ีออกแบบได้อย่าง
ลงตวั รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ให้ทา่นอิสระถนนสายช้อปปิง้กลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและช้อปปิง้สายส าคญัแหง่กรุงเวียนนา 
มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ท่ีถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือก
มากมาย อาทิ เสือ้ผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON 
และอีกมากมาย อีกทัง้เคร่ืองแก้วคริสตลัเจียระไน ของสะสมหรือของท่ีระลกึตา่งๆ 



 

 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

23.20 น. ออกเดนิทางจากเมืองเวียงนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) เท่ียวบนิท่ี  
 OS25 (23:20-14:20(+1)) ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม
บนเคร่ือง 

 

 9      กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
14.20 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พธุ-พฤหสับดี 11-19 พฤษภาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 01-09 มิถุนายน 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 13-21 กรกฎาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 20-28 กรกฎาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 10-18 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 

พธุ-พฤหสับดี 14-22 กันยายน 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 

 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


