
 
 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์(OS) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน์ 
(OS) เที่ยวบินที่ OS26 (23:45-05:35(+1)) / OS561 (06:15-07:35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 12.50 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการ
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 



 

 2 ซูริค-ซุก-ลูเซิรน์-ชเตเคิลแบรก์-น่ังเคเบิล้คาร-์เมอรเ์รน-กิมเมลวาลด ์
 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

***ใหท้่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรบัพกั1คืน เพื่อพกับนโรงแรมที่เมอรเ์รน หมู่บา้นบนเทือกเขาแอลป์ 
เพื่อความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร ์*** 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพืน้หินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬิกาดาราศาสตร(์Clock Tower) ที่เปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องเมือง ซึ่งถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 
13  น าท่านชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์(St Oswald's church) โบสถศ์ก์ดิส์ิทธิ์ท่ีส  าคญัของเมือง ตวัโบสถ์
สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่ส  าคัญที่สดุ
ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุด
ในยโุรป และมีพระอาทิตยต์กดินสวยที่สดุในสวิสเซอรแ์ลนด ์น าท่านเยี่ยมชมลอหร์ิ เฮ้าส ์ร้านช่างทอง 
(Europe`s oldest goldsmith-house) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป รา้นคา้ที่ผลิตและจ าหน่ายเครื่องประดับ

และนาฬิกาคณุภาพเย่ียมท่่ีรวบรวมแบรนดส์วิสชัน้น าระดบัโลก ทัง้จดัแสดงพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดบัหายากที่สว่นใหญ่มีเพียงชิน้เดียวในโลก 
น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ไดช้ื่อว่านักท่องเที่ยวบนัทึกภาพไวม้าก
ที่สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบลอ้ม ใหท้่านอิสระ



 

เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดงั อาทิ บุคเคอเรอร ์กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ 
รา้นขายของที่ระลกึ รา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดี ที่มีชื่อเสียงตามอธัยาศยั 
น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น
สญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรบัจา้งชาวสวิส ซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่ง
ฝรั่งเศส จากนัน้ชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ(์Reuss River) เป็นสะพาน
ไมท้ี่เก่าที่สดุในโลกมีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องสวิส สะพานไมช้าเปลเป็น
สะพานที่แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ ที่จั่วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุว่า 400 ปีแลว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านเดินทางสูช่เตเคิลแบรก์(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิล้คารไ์ปยงัหมู่บา้นแสนสวยบนเขา หมู่บ้าน
เมอร์เรน(Murren) ในต านานที่ได้ขึน้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด์ อยู่สูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต ์ที่อยู่ในออ้มกอดของขุนเขา
ที่รายลอ้มดว้ยทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ไดแ้ก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 



 

มองซ ์(Monch) ใหไ้ดช้ื่นชม ที่ดึงดูดใหทุ้กคนตอ้งมาพิสูจน ์ความงามดว้ยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต น า
ท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 
นาที แต่ดว้ยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนกั ใชเ้วลาเดินเลน่ถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทศันข์องเทือกเขา
แอลป์หมู่บา้นสไตลช์าเลตแ์ท้ๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Alpenruh, Murren หรือเทยีบเท่า 
(โรงแรมบนภเูขา วิวแสนลา้นท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 

 

 3 เมอรเ์รน-ขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์-ทะเลสาบเบรียนซ-์สะพานอิเซลท์วาลด-์อินเทอรล์าเคน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอรน์(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศนแ์บบพาโนรามา ซึ่งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงท าใหส้ามารถมองเห็นทิวทศันอ์นัตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทัง้จุงเฟรา 
ไอเก และมองซ ์ไดอ้ย่างใกลช้ิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอรน์ยังเคยเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อดังอย่าง 
James Bond 007 ภาคยอดพยัคฆ์ราชิ นี  “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่ น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย จอรจ์ เลเซนบี จึงท าใหบ้นนีม้ีพิพิธภัณฑแ์บบอินเตอรแ์อคทีฟของ 
Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวน่ารูจ้ากภาคต่างๆ พรอ้มให ้คุณไดส้วมบทบาทบอนดห์รือสาว



 

บอนดก์ันไดอ้ย่างสนุกสนาน อิสระใหท้่านไดด่ื้มด ่าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พรอ้ม
ออกไปสมัผสัความหนาวเย็นไดท้ี่ Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอรน์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขานอ้ยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าคน้หาเมืองหนึ่งใน
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ระหว่างทางน าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ(์Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ชมความสวยงามระหว่างทางกันบา้ง หมู่บา้น และ เมืองน่ารกั หลาย
ที่ตัง้อยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีรี่ยด์ัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซลท์วาลด์
(Iseltwald Bridge) ซึ่งตั้งอยู่ทางฝ่ังใตข้องทะเลสาบเบรียนซ(์Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 
เรียกว่าหนัหนา้ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ใหท้่านเก็บภาพอย่างจใุจ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว ์เมนูประจ าชาติของสวิส 

พักที ่Hotel Royal St.Georg, Interlaken หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

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

น าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด(์Grindelwald) เมืองสกีรีสอรท์ที่สวยที่สุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขา
รายลอ้มดว้ยภเูขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สดุ เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์



 

ที่แสนโรแมนติก น าท่านนั่งรถไฟขึน้สู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขา
แลว้ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมดว้ยหิมะ ชมถ ้าน ้าแข็ง 
1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลกัน า้แข็งที่สวยงามอยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธารน า้แข็ง Aletsch ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป จากนัน้อิสระ
ใหท้่านไดส้มัผสัและเล่นสนุกกบัการเล่นหิมะอย่างเต็มที่เก็บภาพที่ระลกึบนลานกวา้งที่เต็มไปดว้ยหิมะ
ขาวโพลนใหท้่านไดส้นกุสนานอย่างเต็มอ่ิม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกลก้ับชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ไดร้บัยกย่อง
จากองคก์ารยูเนสโกข้ึน้ทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม 
สถานที่ที่หา้มพลาดคือหอ้งสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตลบ์ารอคดา้นในเป็นที่เก็บ
รวบรวมหนังสือโบราณจ านวนมากและว่ากันว่าเป็นหอ้งสมุดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใน
บรเิวณเดียวกนัยงัมีโบสถห์อคอยคู่ที่เป็นศิลปะในยคุเดียวกนั 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Hotel Radisson Blu หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 5 เซนต ์กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน-์ฟุสเซ่น 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านเดินทางเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที่แมแ้ต่ราชาการต์ูนวอลทดิ์สนีย ์ยงัหลงใหลน าไปเป็นปราสาทเจา้หญิงนิทราใน
สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์ชมวิวทิวทัศนอ์ันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน ้า 
เปรียบไดก้บัปราสาท 3 ฤด ูไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดไูหน ก็จะมีทศันียภาพที่แตกต่างกัน

ออกไป ทกุหอ้งในปราสาท ตกแต่งงดงาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค แควน้
บาวาเรียทางตอนใตข้องเยอรมนัติดกบัชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่
นับพันปีที่ไดร้บั ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดงัคู่กัน
เป็นเวลาชา้นาน ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มี
ความน่ารกั และมีสิ่งที่น่าสงัเกตอีกอย่างคือ ตวัตกึหรืออาคารบา้นช่องของทัง้เมืองจะตกแต่งไปดว้ยสีสนั
ที่สวยงาม อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 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 าท่านเดินทางสูเ่มืองอินสบรูกค(์Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่าง
ยิ่งใหญ่อลงัการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากวา้งมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า ที่ตัง้ของ
บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลทข์องเขตเมืองเก่าอินนส์บรูค ที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคน
อยากเห็นดว้ยตาว่างดงามสมค าร  ่าลือ หลงัคาทอง ตกึนีส้รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องจกัรพรรดิมาซิ
มิเลี่ยนที่1 เสรจ็ในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมยันัน้พระองคแ์ละราชินีจะไปประทบัที่ระเบียง เวลามีงานเฉลิม

ฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี ้ยังเป็นต้นก าเนิดของ
เครื่องประดบัครสิตอลชื่อดงัอย่าง Swarovski 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เขา้ชมพิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์(Swarovski Kristallwelten) เปิดใหบ้ริการในปี 1995 เพื่อ
ฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร ์ ศิลปินหลากสื่อเป็น
ผูอ้อกแบบสถานที่ที่มีทัง้เอกลกัษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีไ้ดน้ าโอกาส



 

มหัศจรรยม์ามอบใหแ้ก่นักท่องเที่ยวจ านวนกว่าสิบสองลา้นคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก 
ภายในพืน้ที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด 
ตัง้แต่อญัมณีและเครื่องประดบั จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซบ์วร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซบ์วรก์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อวนัที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมือง
อันดับตน้ๆ ของออสเตรียที่มีผูค้นไปเยือนเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการท า
เหมืองเกลือจนร ่ารวย และเมืองนีย้ังเคยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรช์ื่อก้องโลก The Sound of 
Music นอกจากนี ้ยังเป็นเมืองเกิดของคีตกวี เอกของโลก โมซาร์ต ซึ่ งตั้งอยู่บ้านเลขที่  9 ถนน 
Getreidegasse ซึ่งปัจจุบนัไดเ้ปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภณัฑ์เพื่อใหค้วามรูก้บัผูท้ี่สนใจไดส้มัผสัโลก

ของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ ปอ้มปราการโฮเฮนซาลซบ์วรก์ ที่สรา้งอยู่บนเนินเขา 
น าท่านเขา้ชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนีถู้กยกย่องใหเ้ป็นสวนสาธารณะที่สวย
ที่สดุใน ซาลซบ์วรก์ โดยแต่เดิมนัน้ถูกสรา้งในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งดว้ยพนัธุไ์มห้ลากสี โดย
มีน า้พเุป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ไดม้ีการเปิดใหบุ้คคลทั่วไปไดเ้ขา้ชมความ
งามของสวนดงักลา่วในปี 1858 ที่ส  าคญั สวนมิราเบล  ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง เดอะซาวด์
ออฟมิวสิค อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซนตว์ูฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่หอ้มลอ้ม



 

ไปดว้ยทะเลสาบโวลฟ์กัง (Wolfgang) โดยหมู่บา้นนีต้ัง้ชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมัน
โดยก าเนิดและยงัเป็น 1 ใน 3 นกับุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกดว้ย เดินเล่นและถ่ายภาพความ
สวยงามของ หมู่บา้นซงัคท ์โวลฟ์กงั ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สดุเมืองหนึ่ง
ของออสเตรีย อนัเป็นสถานที่ประทบัใจของนกัท่องเที่ยวทุกครัง้ที่มาเยือน 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 าท่าเดินทางสูห่มู่บ้านฮัลลส์ตัทท(์Hallstatt) หมู่บา้นโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut รมิ
ทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และไดช้ื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกัดที่มีทัศนียภาพ
สวยงามที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกดว้ย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่
โอบลอ้มทะเลสาบอันนิ่งสงบที่มีน า้ใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พรอ้มสะทอ้งภาพความอลังการของ
ขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหนา้ใหเ้พิ่มความอลงัการขึน้อีกเป็นทวีคูณ  ไปพรอ้มๆ กับ



 

บรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บา้นเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารกัซึ่งเติมไปดว้ยร่องรอยอารยธรรม
ของประวติัศาสตร ์
น าท่านเดินทางสูเ่มืองลินซ(์linz) เมืองที่สวยงามทางตอนเหนือของออสเตรียมแีม่น า้ดานบูใหลผ่าน ใน
ฐานะที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรียเมืองที่มีความส าคญัและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย การผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของอาคารประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งพืน้ที่สีเขียวและนวตักรรมที่ทนัสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตกึศาลากลางแห่งนีอ้อกแบบโดย ฟรีดรชิ ชมิดท์
(Friedrich Schmidt) ปัจจุบนัตึกนีใ้ชเ้ป็นที่ท าการหลักของเวียนนา และลานดา้นหนา้ใชเ้ป็นที่จัดงาน
ส าคัญของเมือง น าท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวรก์(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดู
หนาวของราชวงศโ์ฮฟบวรก์ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา น าท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนตส์เตฟาน 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่สรา้งในศิลปะโกธิกตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์

คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

พักที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทยีบเท่า   
 

 8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน-์ช้อปป้ิง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
น าท่านชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสบ์ูรก์ เริ่มมีประวติัการสรา้ง
มาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 ต่อมาไดม้ีการปรบัปรุงและสรา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้ง 
1,441 หอ้ง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชัน้เยี่ยมจ านวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 
เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ใหท้่านชมความงามของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่ประทบัซึ่งไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจดัท าสวนดอกไมส้วยมากมายใชเ้ป็นสวนพกัผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบไดอ้ย่าง
ลงตวั รบัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ใหท้่านอิสระถนนสายชอ้ปป้ิงกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและชอ้ปป้ิงสายส าคญัแห่งกรุงเวียนนา 
มีห้างสรรพสินค้า รา้นค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่ถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือก



 

มากมาย อาทิ เสือ้ผา้แบรนดเ์นมยอดนิยม สินคา้แบรนดเ์นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON 
และอีกมากมาย อีกทัง้เครื่องแกว้ครสิตลัเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลกึต่างๆ 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

23.20 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไ์ลน ์(OS) เที่ยวบินที่  
 OS25 (23:20-14:20(+1)) ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครือ่ง 

 

 9      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
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 ุ: บรกิารไม่รวมในรายการทวัร ์!!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้่าย สว่นนีไ้ม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
(อตัราค่าบริการตรวจอาจมกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัเดนิทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที่พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 
ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท้ี่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 60,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


