


วันท่ี โปรแกรมทัวร
อาหาร

โรงแรม
เชา เท่ียง เย็น

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา

2
สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – พระราชวังฮอฟเบิรก

โบสถเซนตสตีเฟน – ถนนสายวงแหวน – ถนนคารนเนอร

Austria Trend Hotel

Ananas Wien, Vienna

หรือเทียบเทา

3

เมืองฮัลลสตัทท – โบสถแพริช – โบสถประจำเมืองฮัลลสตัทท – จัตุรัสกลางเมือง

รูปปนโฮล่ีทรินิต้ี – เมืองลินซ – จัตุรัสเฮาพท พลัทซ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลิ

นซ – มหาวิหารแหงเมืองลินซ

Hotel Trans World

Donauwelle, Linz

หรือเทียบเทา

4

เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาวาการเมือง

อันเกาแก – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนตวิตัส

ยานชองทองโบราณ – สะพานชารล – หอนากาดาราศาสตร

Hotel Duo Prague

หรือเทียบเทา

5

เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ยานเมืองเกา – ประตูมิคาเอล

โรงละคร – ศาลากลางเกาของเมือง – อาคารรัฐสภาแหงสโลวาเกีย

พระราชวังไพรเมท – โบสถเซนตมารติน

Hotel Holiday Inn

Bratislava

หรือเทียบเทา

6 พารนดอรฟ เอาทเลท – สนามบินเวียนนา

7 สนามบินสุวรรณภูมิ



BKK VIE VIE BKK

BR061 02.20 08.35 BR062 18.35 10.00+1

วันเดินทาง
ราคาทัวร/ทาน

พักหองละ 2-3 ทาน

ราคาทัวรเด็ก/ทาน

(อายุไมเกิน 12 ป)

ราคาทัวรไมรวม

ต๋ัวเคร่ืองบิน

ราคา

หองพักเด่ียว

23 – 29 มีนาคม 2566 59,990 56,990 41,990 10,000

04 – 10 เมษายน 2566 65,990 62,990 45,990 10,000

11 – 17 เมษายน 2566 69,990 66,990 51,990 12,000

20 – 26 เมษายน 2566 59,990 56,990 41,990 10,000

25 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 65,990 62,990 45,990 10,000

02 – 08 พฤษภาคม 2566 65,990 62,990 45,990 10,000

16 – 22 พฤษภาคม 2566 59,990 56,990 41,990 10,000

01 – 07 มิถุนายน 2566 65,990 62,990 45,990 10,000

อัตราคาบริการสำหรับ เด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 20,000 บาท

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร ทานละ 2,500 บาท
ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวีซาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามคาเงินในแตละวัน)

นักทองเท่ียวจายตามจริงกับศูนยย่ืน โดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และใหคำแนะนำแกทาน

สำคัญโปรดอาน

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 20,000 บาท/ทาน และคาวีซา และชำระสวนท่ีเหลือ

30 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน ตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทาน้ัน

2. อัตราคาบริการน้ี จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 10 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ)

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทำการออกบัตรโดยสาร

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการ

แนะนำเทาน้ัน



4. นักทองเท่ียวท่ีตองการเดินทางโปรแกรมขางตนควรทำการจอง และ สงเอกสารเพ่ือขอวีซาหมูคณะกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน วันหยุด

นักขัตฤกษ 60 วัน หากระยะเวลานอยกวาท่ีระบุไวขางตน ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซาประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีคาใชจายเพ่ิม หรือมีผลตอการ

พิจารณาวีซาของทาน

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา

23.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอำนวยความสะดวก

เช็คอินใหแกทาน

02.20 ออกเดินทางสู สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 061 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)

ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 11 ช่ัวโมง 15 นาที

Day2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – พระราชวังฮอฟเบิรก – โบสถเซนตสตีเฟน – ถนนสายวงแหวน

ถนนคารนเนอร

08.35         เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

นำทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

นำทานเขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schonbrunn Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรคซ่ึงจะมีไกดทองถ่ินนำทานชมหองตางๆ

และเลาประวัติการสรางมาของพระราชวังต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวย

จำนวนหองถึง 1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาท่ีประทับ

ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวน

ท่ีจัดตกแตงประดับประดา จากตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย

องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป 1996 ** รอบของการเขาชมอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม กรณีไมสามารถเขาชมได ไมวา

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชำระลวงหนากับผูแทน

เรียบรอยแลวท้ังหมด **

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารจีน

นำทานผานชม พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซ่ึงเคยเปนท่ีประทับของราชสำนักฮอฟเบิรกมาต้ังแตคริสศตวรรษท่ี 13-20



นำทานผานชม โบสถเซนตสตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของเมืองเวียนนา ซ่ึงพระเจาคารลท่ี 6 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.

1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน

นำทานสู ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา ซ่ึงแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม

เชน โรงละครโอเปรา ท่ีสรางข้ึนในชวง ค.ศ. 1863-1869

นำทานสู ถนนคารนเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เปนยานจำหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน สินคาแบรนดเนม Louis Vitton,

Gucci, รานนากา Bucherer, Zara , H&M, Pandora รานของท่ีระลึก คาเฟ และรานอาหารตางๆ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง

ท่ีพัก         HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

Day3 เมืองฮัลลสตัทท – โบสถแพริช – โบสถประจำเมืองฮัลลสตัท –จัตุรัสกลางเมือง – รูปปนโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ

จัตุรัสเฮาพท พลัทซ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ – มหาวิหารแหงเมืองลินซ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นำทานเดินทางสู เมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) หมูบานมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ท่ีมีอายุกวา 4,500 ป

เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut

เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียไดใหฉายาเมืองน้ีวา “ไขมุกแหงออสเตรีย” และ ไดรับการข้ึนทะเบียน

ใหเปนมรดกโลกโดยองคกรยูเนสโก เม่ือป 1997

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราตยาง

นำทานผานชม โบสถแพริช (Parish Church) โบสถสวยริมทะเลสาบมีอายุกวา 500 ป ต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 12 กอสรางข้ึนทามกลางซาก

ปรักหักพังของปอมโรมัน ผานชม โบสถประจำเมืองฮัลลสตัทท (Hallstatt Lutheran Church) ท่ีมียอดแหลมสูงเดนเปนสงาจากทุกมุมมอง

ของเมือง เปนโบสถนิกายโปรเตสแตนต สรางข้ึนเม่ือประมาณป ค.ศ. 1785 เพ่ือใชเปนสถานท่ีฟงเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟท่ี

1 ผานชม จัตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ท่ีโดดเดนดวย รูปปนโฮล่ีทรินิต้ี (Holy Holy Trinity Statue) เปนสถานท่ีจัด

งานเทศกาลสำคัญตางๆของเมือง อิสระใหทานเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

นำทานเดินทางสู เมอืงลนิซ์ (Linz) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมีขนาดใหญอันดับ 3 ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศออสเตรีย ริมฝงแมน้ำดานูบ และเปนท่ีรูจักกันดีวาเปนเมืองแหงฮิตเลอรหรือในอดีตเคยเปนคายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน

สัมผัสความสวยงามของศิลปะและสถาปตยกรรมสไตลบารโรคและร็อคโคโค

นำทานผานชม จัตรัุสเฮาพท์ พลทัซ์ (Haupt Platz Square) ยานการคาสำคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง ท่ีถูกรายลอมดวย

อาคารรัฐสภาประจําเมอืงลนิซ์ (Parliament House) สรางข้ึนในป ค.ศ. 1513 และ มหาวหิารแหง่เมอืงลนิซ์ (Postlingberg



Church) ในนิกายเยซูอิตท่ีมีหอคอยคูสูงเสียดฟาท่ีในอดีต "อดอลฟ ฮิตเลอร" ต้ังใจสรางเพ่ือเปนท่ีเก็บศพของพอและแม รวมไปถึงความคิด

แผนการใหญอยาง การท่ีจะสรางเมืองท่ีย่ิงใหญแหงจักรวรรดินาซีบนแมน้ำดานูบ แตก็ไมสามารถทำสำเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจตองมนตขลัง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน

ท่ีพัก TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

Day4 เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาวาการเมืองอันเกาแก – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก มหา

วิหารเซนตวิตัส – ยานชองทองโบราณ – สะพานชารล – หอนากาดาราศาสตร

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นำทานเดินทางสู เมืองเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ข่ัวโมง) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบ

ฮีเมียทางตอนใตของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีช่ือเสียงจากสถาปตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเกา ดวยทำเลท่ีต้ังของตัวเมืองท่ีมีคูน้ำลอมรอบ

ทำใหกลายเปนปราการท่ีสำคัญในการปองกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.

ศ. 1963 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองท่ีไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ. 1989

ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม

จากประวัติศาสตรท่ียาวนาน มีความสำคัญและโดดเดนในการอนุรักษณสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ท่ีไดรับการขนานนามวา “ไขมุกแหง

โบฮีเมีย” ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992

นำทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทท่ีใหญ

เปนอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซ่ึงต้ังอยูริมฝงแมน้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ำ ฝงตรงขาม

เปนยานเมืองเกาคลาสสิค (Senete Square) และโบสถเกาแกกลางเมือง

ผานชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ท่ีสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนท่ีต้ังของรานคามากมาย

ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) และยังคงเปนท่ีทำการของหนวยงานอยูจนถึงปจจุบัน

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพ้ืนเมือง

นำทานเดินทางสู เมืองปราก (Prague) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซ่ึงไดสมญา

นามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992

นำทานผานชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสรางข้ึนบนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 สมัยเจาชาย Borivoj แหง

ราชวงศ  Premyslids ซ่ึงปจจุบันเปนทำเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ. 1918

นำทานผานชม มหาวิหารเซนตวิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับวาเปนมหาวิหาร

สไตลโกธิคท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ. 1344 ภายในเปนท่ีเก็บพระศพของกษัตริยสำคัญในอดีต เชน

พระเจาชารล ท่ี 4, พระเจาเฟอรดินานดท่ี 1 และ พระเจาแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เปนตน



ผานชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ท่ีเปนหน่ึงในสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของปราสาท ใชเปนท่ีประทับของเจาชายโบฮีเมียนท้ังหลาย

นำทานผานชม ยานชองทองโบราณ (Golden Lane) ซ่ึงปจจุบันมีรานขายของท่ีระลึก จำหนายอยูมากมาย

ผานชม สะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ำวัลตาวา สะพานท่ีออก

แบบสไตลโกธิคท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจาชารลท่ี 4 ชมรูปปน

โลหะของเหลานักบุญท่ีต้ังอยูสองขางราวสะพานกวา 30 องค นำทาน ถายรูปเปนท่ีระลึก

กับ ประตูเมืองเกา (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผานชม ศาลาวาการหลัง

เกา (Old Town Hall) ท่ีสรางมาต้ังแตป ค.ศ. 1338 เปนท่ีต้ังของ หอนากา

ดาราศาสตร (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยัง ตีบอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อิสระ

ใหทานเลือกซ้ือสินคาตางๆมากมายในยานประตูเมืองเกา มีท้ังสินคาของฝาก ของท่ีระลึก

รวมท้ังรานคาแฟช่ันช้ันนำ แบรนดเนม ตางๆมากมาย

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง

ท่ีพัก         HOTEL DUO PRAGUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

Day5 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ยานเมืองเกา – ประตูมิคาเอล

โรงละคร – ศาลากลางเกาของเมือง – อาคารรัฐสภาแหงสโลวาเกีย – พระราชวังไพรเมท – โบสถเซนตมารติน

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นำทานเดินทางสู เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เปนเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดของ ประเทศส

โลวาเกีย (Slovakia) หรือช่ืออยางเปนทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เปนประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล ต้ังอยูในภูมิภาค

ยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดตอกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดตอกับประเทศโปแลนด ทางตะวันออกติดตอกับ

ประเทศยูเครน ทางใตติดตอกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใตติดตอกับประเทศออสเตรีย ปจจุบันสโลวาเกียเปนรัฐสมาชิกรัฐหน่ึงของ

สหภาพยุโรป และไดเปล่ียนสกุลเงินของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเปนยูโร เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

นำทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเกาแกท่ีต้ังอยูเหนือแมน้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกก้ีฮิลล

(Rocky Hill) ซ่ึงเปนจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เม่ือข้ึนไปบนจุดท่ีต้ังของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศนเมืองสโลวาเกียไดท่ัวท้ังเมือง



นำทานเดินทางสู ยานเมืองเกา (Old Town) เปนท่ีต้ังของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เปนประตูและปอมปราการของเมืองเพียงแหง

เดียวท่ียังคงถูกเก็บรักษาไวต้ังแตสมัยศตวรรษท่ี 14 ผานชม โรงละคร (Opera House) ท่ีใชจัดการแสดงตางๆของเมือง

ผานชม ศาลากลางเกาของเมือง (Old Town Hall) ซ่ึงถูกเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑต้ังแตป 1868 ท่ีน่ีถือวาเปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของเมือง

ผานชม อาคารรัฐสภาแหงสโลวาเกีย (Parliament of Slovakia) สถานท่ีทำการหนวยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย

นำทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ พระราชวังไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสรางข้ึนในศตวรรษท่ี 18 เปนสถานท่ีท่ีใชในการลงนามสนธิสัญญา

สันติภาพของเพรซเบิรก (Pressburg) หลังจากท่ีนโปเลียนมีชัยในสงครามออสเตอรลิทซ (Austerlitz) ระหวางตัวแทนจักรพรรดิประเทศฝร่ังเศส

และประเทศออสเตรีย พระราชวังแหงน้ียังเปนท่ีเก็บสะสมผาทอจากประเทศอังกฤษท่ีมีลักษณะพิเศษจากสมัยศตวรรษท่ี 17 และยังทำหนาท่ีเปน

ศาลาวาการของนายกเทศมนตรีอีกดวย

นำทานถายรูปเปนท่ีระลึก กับ โบสถเซนตมารติน (St. Martin's Church) สรางต้ังแตป ค.ศ. 1204 โดยกษัตริยชาวฮังการีท่ีสมัยน้ันปกครอง

เมืองบราติสลาวาอยู ดวยทำเลท่ีต้ังของเมืองอยูจุดก่ึงกลางระหวางเมืองเวียนนากับเมืองบูดาเปสต ในสมัยท่ียังเปนจักรวรรดิฮังการีอยู โบสถแหงน้ี

จึงถูกใชเปนสถานท่ีสำหรับพิธีราชาภิเษกสำหรับกษัตริยของประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี อยางพระเจาแมกซิมิลานท่ี 2 แหงราชวงศฮอ

ฟบวรค รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจามาเรีย เทเรซา แหงประเทศออสเตรีย พระมารดาของพระนางมารีอังตัวเน็ต จักรพรรดินีท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุด

ของทวีปยุโรป

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารทองถ่ิน

ท่ีพัก HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

Day6 พารนดอรฟ เอาทเลท – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นำทานเดินทางสู พารน์ดอรฟ์ เอาทเ์ลท (Parndolf Outlet) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาทเล็ทแหงแรกของประเทศออสเตรีย

และเปนแหลงชอปปงขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 ราน สินคาแบรนดช่ือดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน รองเทา

เส้ือผา เคร่ืองประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทานไดชอปปงสินคาแบรนดเนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein ,

Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง

นำทานเดินทางสู สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

18.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 062

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง



Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ

10.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
















