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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม ิ) 
 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั 'น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบ ินออสเตร ียน แอร์ ไลน์ (OS) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวก 

 
 
 
 
23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบ ินเมืองซ ูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินออสเตร ียน แอร์ ไลน์  

(OS) เที�ยวบินที� OS26 (23:45-05:35(+1)) / OS561 (06:15-07:35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 12.50 ชั�วโมง (รวมเวลาแวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย) บริการ

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 

 2 ซ ูร ิค-ซุก-ลูเซ ิร์น-ชเตเคิลแบร์ก-น ั<งเคเบ ิ 'ลคาร์-เมอร์ เรน-ก ิมเมลวาลด์ 
 
07.35 น. เดินทางถึงสนามบ ินเมืองซูร ิค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง)  

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื�อพักบนโรงแรมที�เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ 
เพื�อความสะดวกในการถือขึ /นเคเบิ /ลคาร์ *** 



 

นําท่านเดินทางสู่เมือ งซ ุก (Zug) เมืองเก่าที�คงความสวยงามของพื /นหินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอ
นาฬ ิกาดาราศาสตร์ (Clock Tower) ที�เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ซึ�งถูกสร้างขึ /นในศตวรรษที� 
13  นําท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล(St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิ6สิทธิ6ที�สําคัญของเมือง ตัวโบสถ์
สร้างขึ /นตั /งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ�งใน สถาปัตยกรรมที�สําคัญที�สุด
ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ�งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี /ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที�สะอาดที�สุด
ในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดินสวยที�สุดในสวิสเซอร์แลนด์ นําท่านเยี�ยมชมลอห์ร ิ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง 
(Europe`s oldest goldsmith-house) ที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป ร้านค้าที�ผลิตและจําหน่ายเครื�องประดับ

และนาฬิกาคุณภาพเยี�ยมที��รวบรวมแบรนด์สวิสชั /นนําระดับโลก ทั /งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะลํ /าค่าและ
เครื�องประดับหายากที�ส่วนใหญ่มีเพียงชิ /นเดียวในโลก 
นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซ ิร์น (Luzern) เมืองพักตากอากาศที�ได้ชื�อว่านักท่องเที�ยวบันทึกภาพไว้มาก
ที�สุด มีทะเลสาบ ภูเขา ที�สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ/งที�มีร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื�อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี� 
ร้านขายของที�ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ/งสินค้าชั /นดี ที�มีชื�อเสียงตามอัธยาศัย 
นําท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวร ีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ�งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ�งทํางานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที� 16 แห่ง



 

ฝรั�งเศส จากนั /นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ�งข้ามแม่นํ /ารอยซ์(Reuss River) เป็นสะพาน
ไม้ที�เก่าที�สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็น
สะพานที�แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื�อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี�ยมกลางนํ /า ที�จั�วแต่ละช่องของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื�องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแล้ว  

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

นําท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื�อนั�งเคเบิ /ลคาร์ไปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา หมู่บ้าน



 

เ มอ ร์ เ ร น (Murren) ในตํานานที�ได้ขึ /นชื�อว่างดงามที�สุดแห่งหนึ�งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่า
ระดับนํ /าทะเลกว่า 1,650 เมตร เมืองนี /ขึ /นชื�อว่า เป็นเมืองที�ปราศจากรถยนต์ ที�อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา
ที�รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ 
มองซ์ (Monch) ให้ได้ชื�นชม ที�ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั /งในชีวิต นํา
ท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื�อไปยังหมู่บ้านกิมเมลวาลด์ (Gimmelwald) ซึ�งระยะทางเดิน เพียง 30 
นาที แต่ด้วยธรรมชาติที�สวยงามยิ�งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั�วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา
แอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พ ักที< Hotel Alpenruh, Murren หร ือเทียบเท่า 
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 

 

 3 เมอร์ เรน-ข ึ 'นกระเช้าส ู่ยอดเขาช ิลธอร์น-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซ ล์ทวาลด์-อ ินเทอร์ลาเคน  
 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

นําท่านข ึ 'นกร ะเช้าสู่ยอด เข าชิลธอร์น(Schilthorn) เพื�อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ�งมีความสูง
กว่า 2,973 เมตร จึงทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื�องชื�อ ทั /งจุงเฟรา 
ไอเก และมองซ์ ได้อย่างใกล้ชิดยิ�งขึ /น นอกจากนี / ชิลธอร์นยังเคยเป็นที�ถ่ายทําภาพยนตร์ชื�อดังอย่าง 
James Bond 007 ภา คย อด พยั ค ฆ์ ร าชิ นี  “On Her Majesty’s Secret Service” กั บฉ าก แอ ค ชั�น 
ท่ามกลางหิมะ ซึ�งสวมบทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี จึงทําให้บนนี /มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ 
Bond World 007 ที�จัดแสดงเรื�องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาว

บอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื�มดํ�าไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อม
ออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที� Skyline View Platform 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาช ิลธอร์น 
นําท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ�งใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางนําท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบร ียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีก
แห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลาย
ที�ตั /งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนั /นตามรอยซีรี�ย์ดัง Crash Landing On You ที�สะพ านอิเซ ล์ทวาลด์



 

(Iseltwald Bridge) ซึ�งตั /งอยู่ทางฝั�งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด 
เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหันหลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ  

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ!!! เมนูฟองด ูว์ เมนูประจําชาติของสวิส 

พ ักที< Hotel Royal St.Georg, Interlaken หร ือเท ียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4     อินเทอร์ลาเคน-กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ ํ 'านํ 'าแข ็ง-เซนต์ ก ัลเลน 
 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมือ งกร ินเด ลวัลด์ (Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที�สวยที�สุดในโลกตั /งอยู่ในหุบเขา
รายล้อมด้วยภูเขาที�สวยงามเป็นสถานที�โรแมนติกที�สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์
ที�แสนโรแมนติก นําท่านนั�งรถไฟขึ /นสู่ยอด เขาจุงเฟ รา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื�อถึงยอดเขา
แล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที�ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถํ 'านํ 'าแข ็ง 
1,000 ปี ที�มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงาน แกะสลักนํ /าแข็งที�สวยงามอยู่ใต้ธารนํ /าแข็ง 30 เมตร เก็บ
ภาพความสวยงามและยิ�งใหญ่ของของ ธารนํ /าแข็ง Aletsch ที�ยาวที�สุดในเทือกเขาแอลป จากนั /นอิสระ



 

ให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่างเต็มที�เก็บภาพที�ระลึกบนลานกว้างที�เต็มไปด้วยหิมะ
ขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ�ม 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
นําท่านเดินทางสู่เมือ งเซนต์  กัล เลน(St. Gallen) ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย ที�ได้รับยกย่อง
จากองค์การยูเนสโก้ขึ /นทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที�มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที�ควรค่าแก่การเยี�ยมชม 
สถานที�ที�ห้ามพลาดคือห้องสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้านในเป็นที� เก็บ
รวบรวมหนังสือโบราณจํานวนมากและว่ากันว่าเป็นห้องสมุดโบราณที�ใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ใน
บริเวณเดียวกันยังมีโบสถ์หอคอยคู่ที�เป็นศิลปะในยุคเดียวกัน 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พ ักที< Hotel Radisson Blu หร ือเท ียบเท่าระด ับ 4 ดาว 

 

 5 เซนต์ ก ัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 
 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

นําท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยช วานสไ ตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนี ปราสาทสวยที�แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนําไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราใน
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที�โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารนํ /า 
เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที�แตกต่างกัน

ออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม 
กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั /นนําท่านเดินทางสู่เม ืองฟุส เซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค แคว้น
บาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่
นับพันปีที�ได้รับ ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที�ตั /งของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
(Neuschwanstein) และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที�โด่งดังคู่กัน
เป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที�มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที�มี
ความน่ารัก และมีสิ�งที�น่าสังเกตอีกอย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั /งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสัน
ที�สวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้ท่านได้ช้อปปิ /งสินค้าพื /นเมือง และแบรนด์เนมๆ 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน 



 

พ ักที< Hotel Hirsch, Fussen หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 อ ินส์บรูกค์-หลังคาทองคํา-พ ิพ ิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เซนต์วูฟก ัง 
 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองอินสบร ูกค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที�มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่าง
ยิ�งใหญ่อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที�ฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า ที�ตั /งของ
บ้านหลังคาทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินน์สบรูค ที�นักท่องเที�ยวเกือบทุกคน
อยากเห็นด้วยตาว่างดงามสมคํารํ�าลือ หลังคาทอง ตึกนี /สร้างขึ /นตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิมาซิ
มิเลี�ยนที�1 เสร็จในช่วงปี ค.ศ.1500 ในสมัยนั /นพระองค์และราชินีจะไปประทับที�ระเบียง เวลามีงานเฉลิม



 

ฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และพิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี /ยังเป็นต้นกําเนิด ของ
เครื�องประดับคริสตอลชื�อดังอย่าง Swarovski 

กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
เข้าชมพ ิพิธ ภัณฑ์สวาร อฟสกี วัตเต นส์ (Swarovski Kristallwelten) เปิดให้บริการในปี 1995 เพื�อ
ฉลองวาระครบรอบหนึ�งร้อยปีของการก่อ ตั /งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากสื�อ เป็น
ผู้ออกแบบสถานที�ที�มีทั /งเอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ สถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี /ได้นําโอกาส
มหัศจรรย์มามอบให้แก่นักท่องเที�ยวจํานวนกว่าสิบสองล้านคนที�เดินทางมาเยือนจากทั�วทุกมุมโลก 
ภายในพื /นที�กว้างขวางและเต็มไปด้วยความระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด 
ตั /งแต่อัญมณีและเครื�องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาดเล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
นําท่านเดินทางสู่เมือ งซ าลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที�แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย 
ซาลซ์บวร์กได้รับการขึ /นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื�อวันที� 1 มกราคม 1997 เป็นเมือง
อันดับต้นๆ ของออสเตรียที�มีผู้คนไปเยือนเป็นจํานวนมาก ในอดีตที�นี�เป็นเมืองที�มีชื�อเสียงด้านการทํา
เหมืองเกลือจนรํ�ารวย และเมืองนี /ยังเคยใช้เป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์ชื�อก้องโลก The Sound of 



 

Music นอกจากนี /ยัง เป็น เมืองเกิดของคีตก วีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ� งตั /งอ ยู่บ้านเลขที�  9 ถนน 
Getreidegasse ซึ�งปัจจุบันได้เปลี�ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื�อให้ความรู้ กับผู้ที�สนใจได้สัมผัสโลก
ของศิลปินเอก และสถานที�ที�โดดเด่นอีกแห่งคือ ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ที�สร้างอยู่บนเนินเขา 
นําท่านเข้าชมสวนมิร าเบล(Mirabell Garden) สถานที�แห่งนี /ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที�สวย
ที�สุดใน ซาลซ์บวร์ก โดยแต่เดิมนั /นถูกสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งด้วยพันธ์ุไม้หลากสี โดย
มีนํ /าพุเป็นส่วนประกอบซึ�งเป็นสวนแบบบารอคที�สวยงาม ที�ได้มีการเปิดให้บุคคลทั�วไปได้เข้าชมความ
งามของสวนดังกล่าวในปี 1858 ที�สําคัญ สวนมิราเบล  ยังเป็นสถานที�ถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง เดอะซาวด์
ออฟมิวสิค อีกด้วย นําท่านเดินทางสู่เม ืองเซนต์วูฟ กัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที�ห้อมล้อม
ไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang) โดยหมู่บ้านนี /ตั /งชื�อตามนักบุญ Wolfgang ซึ�งเป็นชาวเยอร มัน
โดยกําเนิดและยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที�โดดเด่นในช่วงศตวรรษที�10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความ
สวยงามของ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ�งถือว่าเป็นเมืองท่องเที�ยวที�สวยงาม และโรแมนติคที�สุดเมืองหนึ�ง
ของออสเตรีย อันเป็นสถานที�ประทับใจของนักท่องเที�ยวทุกครั /งที�มาเยือน กระทั�งได้เวลาอันสมควร 

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พ ักที< Hotel Scalaria, St.Wolfgang หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 7 เซนต์วูฟกัง-ฮัลล์สตัท ท์-ล ินซ์-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน 
 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

นําท่าเดินทางสู่หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมู่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริม
ทะเลสาบ ที�ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื�อว่าเป็นหนึ�งในพิกัดที�มีทัศนียภาพ
สวยงามที�สุดของแห่งหนึ�งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที�
โอบล้อมทะเลสาบอันนิ�งสงบที�มีนํ /าใสราวกับกระจกคริสตัล ที�พร้อมสะท้องภาพความอลังการของ
ขุนเขาใหญ่ที�มีหิมะสีขาวปกคลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ�มความอลังการขึ /นอีกเป็นทวีคูณ ไปพร้อมๆ กับ
บรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเองของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ�งเติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรม

ของประวัติศาสตร์ 
นําท่านเดินทางสู่เมืองลินซ์(linz) เมืองที�สวยงามทางตอนเหนือของออสเตรียมีแม่นํ /าดานูบใหลผ่าน ใน
ฐานะที�เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรียเมืองที�มีความสําคัญและเป็นเมืองท่องเที�ยวที�มี
แหล่งท่องเที�ยวและกิจกรรมที�น่าสนใจมากมาย การผสมผสานที�ยอดเยี�ยมของอาคารประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมที�น่าทึ�งพื /นที�สีเขียวและนวัตกรรมที�ทันสมัย  

กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

นําท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนี /ออกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์
(Friedrich Schmidt) ปัจจุบันตึกนี /ใช้เป็นที�ทําการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็นที�จัดงาน
สําคัญของเมือง นําท่านถ่ายภาพคู่พร ะราชวังโฮฟ บวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดู
หนาวของราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั /งอยู่ใจกลางกรุงเวียนนา นําท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์ เซ นต์ส เตฟาน 
(St.Stephen Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั /งแต่คริสต์ศตวรรษที� �� ถือเป็นโบสถ์

คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย 
เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พ ักที< Hotel Mercure Wien, Vienna หร ือเทียบเท่า   
 

 8 เ วียนนา-พระราชวังเช ินบรุนน์-ช ้อปปิ'ง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ  



 

 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นําท่านชมพระราชวังเชินบร ุนน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ�มมีประวัติการสร้าง
มาตั /งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที� 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ /นใหม่อย่างสง่างามด้วยจํานวนห้อง 
1,441 ห้อง ซึ�งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั /นเยี�ยมจํานวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 
เพื�อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที�ประทับซึ�งได้รับการ
ตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทําสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที�ออกแบบได้อย่าง
ลงตัว รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ให้ท่านอิสระถนนสายช้อปปิ/งกลางกรุงเวียนนา เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ /งสายสําคัญแห่งกรุงเวียนนา 
มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที�ถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือก



 

มากมาย อาทิ เสื /อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON 
และอีกมากมาย อีกทั /งเครื�องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที�ระลึกต่างๆ 
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบ ินกร ุงเ วียนนา เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

23.20 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบ ินออสเตร ียน แอร์ไลน์ (OS) เที�ยวบินที�  
 OS25 (23:20-14:20(+1)) ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�ม

บนเครื�อง 
 

 9      กรุงเทพ (สนามบ ินสุวรรณภูมิ) 
 
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื�อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี /ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี�ยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลับถึงไทย ค่าที�พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์  
ดูรายชื�อโรงแรม SHA+ ได้ที� https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 



 

 

กําหนดการ เดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่  เด็ก พ ักเด ี<ยว 
พุธ-พฤหัสบดี 11-19 พฤษภาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 01-09 มิถุนายน 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 13-21 กรกฎาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 20-28 กรกฎาคม 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

พุธ-พฤหัสบดี 10-18 สิงหาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 
พุธ-พฤหัสบดี 14-22 ก ันยายน 65 105,999.- 105,999.- 20,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤด ูกาล 
 

เง ื<อนไขการให้บร ิการ  
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั /น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื�อทําการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื�อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครั /ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ6ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ /น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั /นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั /งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที� 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั /งหมด 

7. ค่านํ /าหนักกระเป๋า (นํ 'าหนัก 20 กิโลกร ัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


