
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินเถาหยวน     

2 
สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์ 
อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค –  ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น    

Best Western Plus Fussen 

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล  
บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส                              

Goldenes Theater Hotel 
Salzburg 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองฮัลลส์ตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง  
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค    

Spa Hotel Vita, Cesky 
Krumlov 
หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง  
ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์    

Hotel Duo, Prague 
หรือเทียบเท่า  

6 
เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ 
ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์    

JUFA Hotel Wien, 
Vienna 

    



 

 
 

 
 

BKK       TPE TPE       MUC 

  
BR068 17.10 21.45 BR071 23.10 07.25+1 

VIE  BKK    
      

BR062 18.25 10.30+1    
      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 69,990 66,990 49,990 10,000 

08 – 15 มีนาคม 2566 69,990 66,990 49,990 10,000 

20 – 27 มีนาคม 2566 69,990 66,990 49,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน 
 

ส ำคญัโปรดอ่ำน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 25,000 บำท/ท่ำน และค่ำวซี่ำ และช ำระส่วนที่

เหลอื 30 วนั ก่อนกำรเดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 21 วนั ตอ้งช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้ 

หรือเทียบเท่า  

7 พระราชวังเชินบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา       

8 สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 8 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 

      เท่ียวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 



 

2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นต้องมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนที่ก ำหนด ทำง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำม
ควำมตอ้งกำร) 

3. ท่ำนที่ต้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัร
โดยสำร เนื่องจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำที่
เป็นเพยีงกำรแนะน ำเท่ำนัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องกำรเดนิทำงโปรแกรมขำ้งต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพื่อขอวซี่ำหมู่คณะก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั 
วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หำกระยะเวลำน้อยกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรขอวซี่ำประเภทอื่นซึง่อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่ หรอื
มผีลต่อกำรพจิำรณำวซี่ำของท่ำน 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินเถาหยวน 
 

14.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
17.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.45 เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน และรอต่อเครื่อง 

23.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินท่ี BR071 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

Day2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิวนิค – ถ่ายรปูคู่กบัสนามฟุตบอลอลัลีอนัทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค 
ช้อปป้ิงจตุัรสัมาเรียน พลทัซ์ – เมืองฟสุเซ่น 

 

07.25    เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศออสเตรีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  นำท่านเดินทางสู่ 
เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ใน
เยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ  



 

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 
30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนสีด้านนอกได้  

  นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ 
หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็นท่ีตั้งของเสาอนุสรณ์ พระแม่
มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองแห่งเ ก่า และด้านตะวันออก
เป็นที่ตั้งของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านเดินเลือก
ชมได้อย่างมากมาย มีสถาปัตยกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เท่ียง     อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่ห่างจากชายแดนออสเตรียประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มี
ช่ือเสียงในด้านการผลิตเครื่องดนตรีไวโอลีน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน 
ที่พัก      Best Western Plus Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

Day3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล ์–เมืองซาลส์บูรก์ – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสารท์ – ถนน
เกต็เตรียกาสเซส                           

 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู่ติดกับชายแดน
ประเทศออสเตรีย เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา ให้ท่า น
อิสระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย 



 

นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน 
สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 
แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คนและเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงส์ขาว ดังนั้น ปราสาทแห่งนี้จึงได้รับ การตกแต่ง
ตามเรื่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้า
หญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต **รวมค่าเข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์แล้ว** 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองเก่า
ของซาลส์บูร์กเป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก เป็นหนึ่งในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอย่างดีที่สุดในกลุ่มประเทศท่ีพูดภาษาเยอรมันด้วยกัน  
ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี 1996 
นำท่านเข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens) ซาลส์บูร์กมีอาคารและสวนเก่าแก่ไม่มากนัก แต่มีพระราชวังมิราเบลล์อันโดดเด่น
และเป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในออสเตรีย พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสาวรีย์มรดกทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นในปี 1606 นอกจาก
พระราชวังแล้ว ยังมีสวนท่ีสวยงามจนน่าอัศจรรย์ สวนนี้ให้ทัศนียภาพอันงดงามของวิหาร 
นำท่านถ ่ายร ูปด้านนอกกับ บ้านเก ิดโมสาร ์ท  (House of Walfgang Amadeus 
Mozart) กวีเอกของโลกชาวออสเตรีย ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโม
สาร์ทและครอบครัว อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาส
เซส (Getreidegasse) ของเมือง ที่มีท้ังร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 
ต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เลือกชม 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        Goldenes Theater Hotel Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 เมืองฮลัลส์ตทัท์ – เมืองเชสก้ี ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – จตัุรสักลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอนัเก่าแก่ 
เมืองเชสก้ี บูดาโจวิค 

 



 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมือง
ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขต
ที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียได้ให้ฉายาเมืองนี้ว่า “ไข่มุกแห่งออสเตรีย” และ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1997 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต์ย่าง 
               นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ขั่วโมง) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียทาง

ตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก่า ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีคู่น้ำล้อมรอบ ท ำให้
กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกันข้าศึก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ. 
1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ. 1989 ได้มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม  
จากประว ัต ิศาสตร์ท ี ่ยาวนาน ม ีความสำค ัญและโดดเด ่นในการอนุร ักษณ์
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที ่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” 
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็น
อันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเกา่
คลาสสิค (Senete Square) และโบสถ์เก่าแก่กลางเมือง  
ผ่านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ที่สวยงาม รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรม
เก่าแก่ของเมือง เป็นท่ีตั้งของร้านค้ามากมาย 
ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ (City Hall) และยังคงเป็นที่ทำการของหน่วยงานอยู่จนถึงปัจจุบัน 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก        Spa Hotel Vita, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 
Day5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตสั – พระราชวงัหลวง – ย่านช่องทองโบราณ – สะพาน

ชารล์ – ศาลาว่าการหลงัเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร ์

 
เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (Prague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได้สมญา
นามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1992 
นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) พร้อมมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายและพาท่านชมห้องต่างๆในปราสาท ปราสาทปรากสร้างขึ้นบนเนิน
เขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 สมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์  Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1918 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหาร
สไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอ ดีต เช่น 
พระเจ้าชาร์ล ท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น  
ผ่านชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ที่เป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย 
นำท่านผ่านชม ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย 



 

ผ่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สะพานที่ออกแบบสไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 
14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราว
สะพานกว่า 30 องค์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ประตูเมืองเก่า (Power 
Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการหลังเก่า (Old Town 
Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 เป็นที่ตั ้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านประตูเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่
ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟช่ันช้ันนำ แบรนด์เนม ต่างๆมากมาย 

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         Hotel Duo, Prague ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 
Day6 เมืองเวียนนา – พระราชวงัฮอฟเบิรก์ – โบสถเ์ซนต์สตีเฟ่น – พระราชวงัเชินบรนุน์ ถนนสายวงแหวน  
             ถนนคารน์เนอร ์

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา (Vienna) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู  Spare Ribs 



 

นำท่านผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13-20  
นำท่านผ่านชม โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้า

คาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน 
นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อม

ไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-
1869 

นำท่านสู่ ถนนคาร์นเนอร ์(Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เป็นย่านจำหน่ายสินค้านานา
ชนิด อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม 

Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา 
Bucherer, Zara , H&M, Pandora ร้าน

ของที่ระลึก คาเฟ่ และร้านอาหารต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
ที่พัก         JUFA Hotel Wien, Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  
 

 

 

 

 

Day7 พระราชวงัเชินบรนุน์ – พารน์ดอรฟ์ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา   

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

  
นำท่านชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และ
ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1 ,441 ในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน 
พระราชวังนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก เมื่อปี 1996 
 
นำท่านเดินทางสู่ พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็น
แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า 
เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , 
Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace  

 
เท่ียง     อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 
           นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
18.25    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบินท่ี BR 062 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

 

Day8 สนามบินสุวรรณภมิู 

 
10.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 
 


