
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์(EK) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน์ 
(EK) เที่ยวบินที่  EK375 (09.55-13.00) / EK85 (15.35-20.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 15.25 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มิเรตส)์ บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 
ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ 
พักที ่Hotel Dorint, Zurich หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



 

 2 ซูริค-ซุก-ลูเซิรน์-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-กิมเมลวาลด ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ใหท่้านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพือ่พกับนโรงแรมทีเ่มอร์เรน หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ เพือ่ความ
สะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์*** 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองซุก(Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยโุรปในยคุกลาง ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษ
ที่ 13  น าท่านชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอร์ล(St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิ์สิทธิ์ท่ีส  าคัญของเมือง 
ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่
ส  าคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น
เมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในสวิสเซอรแ์ลนด์ น าท่านเยี่ยม

ชมลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป รา้นคา้
ท่ีผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดับและนาฬิกาคุณภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดับโลก 
ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากท่ีสว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้
มากที่สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ให้
ท่านอิสระเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอ
ลิน เอ็มบาสซี่ รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 



 

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมือง

เป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 
16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) 
เป็นสะพานไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายหุลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพาน
ไมช้าเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปีแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา 
หมู่บ้านเมอรเ์รน(Murren) ในต านานที่ไดข้ึน้ชื่อว่างดงามที่สดุแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์อยู่สงู
กว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในออ้มกอด
ของขุนเขาที่รายลอ้มดว้ยทิวทัศนอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอ
เก (Eiger) และ มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดงึดดูใหท้กุคนตอ้งมาพิสจูน ์ความงามดว้ยตาตนเอง
สักครัง้ในชีวิต น าท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่ง

ระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง 
ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
หมายเหต ุ: โรงแรมทีพ่กัไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3ท่าน (เพิ่มพกัเดีย่วเฉพาะโรงแรมนี ้1คนื 1,500 บาท) 

 

 3 เมอรเ์รน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลท์วาลด-์อินเทอรล์าเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทศันแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความ
สงูกว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภเูขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จงุ



 

เฟรา ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยงัเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดงั
อย่าง James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชินี  “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉาก
แอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอร์
แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จดัแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คณุไดส้วมบทบาท

บอนดห์รือสาวบอนดก์นัไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
ยอดเขา พรอ้มออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 
แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าคน้หาเมือง
หนึ่งในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกบัทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิว
สวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมือง
น่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ ติดกับริมทะเลสาบ  จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่
สะพานอิ เซล์ทวาลด์( Iseltwald Bridge)  ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake 
Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพ
อย่างจใุจ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักที ่Hotel Krebs, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4     อินเทอรล์าเคน-กรินเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ า้น ้าแข็ง-เซนต ์กัลเลน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบ
เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของ

เทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก น าท่านนั่ งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF 
EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปก
คลุมด้วยหิมะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลักน ้าแข็งที่
สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch 
ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระใหท้่านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่
เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 



 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกลก้บัชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกข้ึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยม
ชม สถานที่ที่หา้มพลาดคือหอ้งสมดุโบราณ ตวัอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตลบ์ารอคดา้นในเป็น
ที่เก็บรวบรวมหนงัสือโบราณจ านวนมากและว่ากันว่าเป็นหอ้งสมดุโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก ในบรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคู่ที่เป็นศิลปะในยุคเดียวกนั 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Hotel Radisson Blu หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5 เซนต ์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ฟุสเซ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน(์Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์นูวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทรา
ในสวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทศันอ์นังดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธาร
น า้ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่

แตกต่างกนัออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค 
แควน้บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
เยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตัง้ของปราสาท
นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และ
สีเหลืองที่โด่งดงัคู่กนัเป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้น
ทศันียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารกั และมีสิ่งที่น่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตึกหรืออาคารบา้นช่องของ
ทัง้เมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนัที่สวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านได้ชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
และแบรนดเ์นมๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียรเ์ยอรมัน 
พักที ่Hotel Hirsch, Fussen หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 อินสบ์รูกค-์หลังคาทองค า-พพิธิภณัฑส์วารอฟสกี วัตเตนส-์ซาลซบ์วรก์-สวนมิราเบล-เซนตวู์ฟกัง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมือง

อย่างยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า 
ที่ตั้งของบ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ที่นักท่องเที่ยว
เกือบทุกคนอยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตึกนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงค์
ของจกัรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทับที่
ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองดา้นลา่งบรเิวณจตัรุสั และพิพิธภณัฑดี์ๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนีย้งั
เป็นตน้ก าเนิดของเครื่องประดบัครสิตอลชื่อดงัอย่าง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เขา้ชมพิพิธภัณฑส์วารอฟสกี วัตเตนส(์Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้รกิารในปี 1995 เพื่อ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งรอ้ยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากสื่อเป็น
ผูอ้อกแบบสถานที่ที่มีทัง้เอกลกัษณโ์ดดเด่นและความมหศัจรรย ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ดน้ าโอกาส
มหศัจรรยม์ามอบใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวจ านวนกว่าสิบสองลา้นคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมมุโลก 
ภายในพืน้ที่กวา้งขวางและเต็มไปดว้ยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑค์รบทุกชนิด 
ตัง้แต่อญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาลซบ์วรก์(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็น
เมืองอนัดบัตน้ๆ ของออสเตรียที่มีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้น



 

การท าเหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อก้องโลก The 
Sound of Music นอกจากนีย้ังเป็นเมืองเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมซารต์ ซึ่งตัง้อยู่บา้นเลขที่  9 
ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑเ์พื่อใหค้วามรูก้บัผูท้ี่สนใจได้
สมัผสัโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่
บนเนินเขา 
น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถ้กูยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนัน้ถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี 
โดยมีน า้พเุป็นสว่นประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ขา้ชม
ความงามของสวนดงักล่าวในปี 1858 ที่ส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง 

เดอะซาวดอ์อฟมิวสิค อีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตว์ูฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
โวลฟ์กงั (Wolfgang) โดยหมู่บา้นนีต้ัง้ชื่อตามนกับุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมนัโดยก าเนิดและ
ยงัเป็น 1 ใน 3 นกับญุที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกดว้ย เดินเลน่และถ่ายภาพความสวยงามของ 
หมู่บา้นซังคท ์โวลฟ์กัง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของ
ออสเตรีย อนัเป็นสถานที่ประทบัใจของนกัท่องเที่ยวทกุครัง้ที่มาเยือน กระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 



 

 7 เซนตวู์ฟกัง-ฮัลลส์ตัทท-์ลินซ-์เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวรก์-โบสถเ์ซนตส์เตฟาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่ า เ ดินทางสู่หมู่ บ้ า นฮั ลล์สตั ทท์ (Hallstatt) หมู่ บ้าน โบราณเก่ าแก่ เ ล็ กๆ  ในแถบ 
Salzkammergut รมิทะเลสาบ ที่ซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางขนุเขาอนัแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่ง
ในพิกดัที่มีทศันียภาพสวยงามที่สดุของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กบัความงดงามตามธรรมชาติสุด
คลาสสิคของหุบเขาสงูที่โอบลอ้มทะเลสาบอนันิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกบักระจกครสิตลั ที่พรอ้มสะทอ้ง
ภาพความอลงัการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลมุสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีก
เป็นทวีคูณ ไปพรอ้มๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่ง
เติมไปดว้ยรอ่งรอยอารยธรรมของประวติัศาสตร ์
น าท่านเดินทางสูเ่มืองหลวงเวียนนา(vienna) ประเทศออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดริช 
ชมิดท(์Friedrich Schmidt) ปัจจบุนัตกึนีใ้ชเ้ป็นที่ท าการหลกัของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่
จดังานส าคญัของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระ
ราชวงัฤดหูนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถเ์ซนต์
สเตฟาน (St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 

ถือเป็นโบสถค์ู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึน้ชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 

พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่า   
 

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ เริ่มมีประวัติการ
สรา้งมาตัง้แต่กลางคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ย
จ านวนหอ้ง 1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่
ประทบัซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดิน



 

เล่นที่ออกแบบไดอ้ย่างลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ใหท้่านอิสระถนนสายชอ้ปป้ิงกลางกรุงเวียนนา  เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคัญแห่งกรุง
เวียนนา มีหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ต่างๆ เรียงรายตลอดสองขา้งถนน ที่ถกูใจขาชอ้ปเพราะมีสินคา้ให้
เลือกมากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS 
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสแ์อรไ์ลน ์(EK) เที่ยวบินที่ 
EK126 (22.40-06.15(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.35 
ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส)์ บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 



 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-ศกุร ์ 21-29 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 

พฤหสับดี-ศกุร ์ 11-19 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


