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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา     

2 
สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน� – พระราชวังฮอฟเบิร�ก 
โบสถ�เซนต�สตีเฟ#น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร�นเนอร�    

Austria Trend Hotel 
Ananas Wien, Vienna 

หรือเทียบเท(า  

3 
เมืองฮัลล�สตัทท� – โบสถ�แพริช – โบสถ�ประจำเมืองฮัลล�สตัทท� – จัตุรัสกลางเมือง  
รูปป./นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ� – จัตุรัสเฮาพท� พลัทซ� – อาคารรัฐสภาประจำเมือง
ลินซ� – มหาวิหารแห(งเมืองลินซ� 

   

Hotel Trans World 
Donauwelle, Linz 

หรือเทียบเท(า  

4 
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว(าการเมือง
อันเก(าแก( – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต�วิตัส  
ย(านช(องทองโบราณ – สะพานชาร�ล – หอนา5ิกาดาราศาสตร� 

   
Hotel Duo Prague 
หรือเทียบเท(า  

5 
เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย(านเมืองเก(า – ประตูมิคาเอล  
โรงละคร – ศาลากลางเก(าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห(งสโลวาเกีย   
พระราชวังไพรเมท – โบสถ�เซนต�มาร�ติน  

   

Hotel Holiday Inn 
Bratislava 
หรือเทียบเท(า  

6 พาร�นดอร�ฟ เอาท�เลท – สนามบินเวียนนา       

7 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 

 

BKK       VIE VIE       BKK 

  
BR061 02.20 08.35 BR062 18.35 10.00+1 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ทDาน 

พักห�องละ 2-3 ทDาน 
ราคาทัวร�เด็ก/ทDาน 
(อายุไมDเกิน 12 ปL) 

ราคาทัวร�ไมDรวม 
ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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 

อัตราคDาบริการสำหรับ เด็กอายุไมDเกิน 2 ปL ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทDานละ 20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไมDรวมคDาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ทDานละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร�ข�างต�นไมDรวมคDาวีซDาเชงเก�น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคDาเงินในแตDละวัน) 

นักทDองเท่ียวจDายตามจริงกับศูนย�ย่ืน โดยเจ�าหน�าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให�คำแนะนำแกDทDาน 
 

สำคัญโปรดอ�าน 
1. กรุณาทำการจองล�วงหน�าก�อนเดินทางอย�างน�อย 30 วัน พร�อมชำระเงินมัดจำ ท�านละ 20,000 บาท/ท�าน และค�าวีซ�า และชำระส�วนท่ีเหลอื 

30 วัน ก�อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน�อยกว�า 21 วัน ต�องชำระค�าทัวร.เต็มจำนวน 100% เท�านั้น 

2. อัตราค�าบริการนี้ จำเป2นต�องมีผู�เดินทาง จำนวน 10 ท�าน ขึ้นไป ในแต�ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม�ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให�คณะได�ออกเดินทาง ตามความต�องการ) 

3. ท�านท่ีต�องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร., รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ังก�อนทำการออกบัตรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล.ท หรือ เวลาบิน โดยไม�แจ�งให�ทราบล�วงหน�า และการแนะนำจากเจ�าหน�าท่ีเป2นเพียงการ

แนะนำเท�านั้น 
4. นักท�องเท่ียวท่ีต�องการเดินทางโปรแกรมข�างต�นควรทำการจอง และ ส�งเอกสารเพื่อขอวีซ�าหมู�คณะก�อนเดินทางอย�างน�อย 45 วัน วันหยุด

นักขัตฤกษ. 60 วัน หากระยะเวลาน�อยกว�าท่ีระบุไว�ข�างต�น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ�าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค�าใช�จ�ายเพิ่ม หรือมีผลต�อการ
พิจารณาวีซ�าของท�าน 

 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 4 คนื : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคDาบริการ 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา 
 

 

23.30 นัดหมายพร<อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป=าย เลทส�โกกรุ>ป พบเจ<าหน<าท่ีคอยให<การต<อนรับพร<อมอำนวยความสะดวก
เช็คอินให<แก(ท(าน 

02.20 ออกเดินทางสู( สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 061 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
ใช<เวลาในการเดินทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง 15 นาที 

 

Day2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน� – พระราชวังฮอฟเบิร�ก – โบสถ�เซนต�สตีเฟkน – ถนนสายวงแหวน  
            ถนนคาร�นเนอร� 
 

 

08.35         เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ(านการตรวจคนเข<าเมืองรับสัมภาระผ(านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
นำท(านเดินทางสู( เมืองเวียนนา (Vienna) (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  
นำท(านเข<าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน� (Schonbrunn Palace) แห(งราชวงศ�ฮอฟบวร�คซึ่งจะมีไกด�ท<องถิ่นนำท(านชมห<องต(างๆ
และเล(าประวัติการสร<างมาของพระราชวังตั้งแต(กลางคริสต�ศตวรรษท่ี 16 และต(อมาพระนางมาเรีย เทเรซ(า ให<สร<างขึ้นใหม(อย(างสง(างามด<วย
จำนวนห<องถึง 1,441 ห<อง ในระหว(างปJ ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช<เปNนพระราชวังฤดูร<อน ชมความโอ(อ(าของท<องพระโรงและโถงพลับพลาท่ีประทับ 
ซึ่งได<รับการตกแต(งอย(างวิจิตรบรรจงสวยงามไม(แพ<พระราชวังแวร�ซายส�ในประเทศฝร่ังเศส โดยรอบของพระราชวังเชินบรุนน� ถูกรายล<อมด<วยสวน
ที ่จัดตกแต(งประดับประดา จากต<นไม< ดอกไม<ตามฤดูกาล ได<อย (างสวยงามตระการตา ได�รับการขึ้นทะเบียนให�เปoนมรดกโลกโดยองค�การ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปL 1996 ** รอบของการเข<าชมอาจเปลี่ยนแปลงได<ตามความเหมาะสม กรณีไม(สามารถเข<าชมได< ไม(ว(ากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม(สามารถคืนค(าใช<จ(าย ไม(ว(าส(วนใดส(วนหนึ่งให<กับท(านได<ทุกกรณี เนื่องจากเปNนการชำระล(วงหน<ากับผู<แทนเรียบร<อย
แล<วท้ังหมด ** 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคารอาหารจีน 
นำท(านผ(านชม พระราชวังฮอฟเบิร�ก (Hofburg Palace) ซึ่งเคยเปNนท่ีประทับของราชสำนักฮอฟเบิร�กมาตั้งแต(คริสศตวรรษท่ี 13-20  
นำท(านผ(านชม โบสถ�เซนต�สตีเฟkน (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ�ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ<าคาร�ลท่ี 6 โปรดให<สร<างขึ้นในปJ ค.ศ. 
1713 เพื่อเปNนการแก<บนต(อความทุกข�ยากของประชาชน 
นำท(านสู( ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส<นทางท(องเท่ียวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล<อมไปด<วยอาคารสถาป.ตยกรรมอันเก( าแก(
งดงาม เช(น โรงละครโอเปร(า ท่ีสร<างขึ้นในช(วง ค.ศ. 1863-1869 

 



 
นำท(านสู( ถนนคาร�นเนอร� (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา เปNนย(านจำหน(ายสินค<านานาชนิด อาทิเช(น สินค<าแบรนด�เนม Louis Vitton, 
Gucci, ร<านนา5ิกา Bucherer, Zara , H&M, Pandora ร<านของท่ีระลึก คาเฟ# และร<านอาหารต(างๆ 

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก(การช<อปปj/ง 
ท่ีพัก         HOTEL ARION AIRPORT VIENNA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท(า 
      

Day3 เมืองฮัลล�สตัทท� – โบสถ�แพริช – โบสถ�ประจำเมืองฮัลล�สตัท –จัตุรัสกลางเมือง – รูปปstนโฮลี่ทรินิต้ี – เมืองลินซ� 
             จัตุรัสเฮาพท� พลัทซ� – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ� – มหาวิหารแหDงเมืองลินซ�  
 

 
เช�า          บริการอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 

นำท(านเดินทางสู( เมืองฮัลล�สตัทท� (Hallstatt) (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หมู(บ<านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก ท่ีมีอายุกว(า 4,500 ปJ 
เมืองท่ีตั้งอยู(ริมทะเลสาบ โอบล<อมด<วยขุนเขาและป#าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล(าวกันว(าเปNนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut 
เขตท่ีอยู(บนอัพเพอร�ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห(ง ออสเตรียได<ให<ฉายาเมืองนี้ว(า “ไขDมุกแหDงออสเตรีย” และ ได�รับการขึ้นทะเบียน
ให�เปoนมรดกโลกโดยองค�กรยูเนสโก เมื่อปL 1997  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพ้ืนเมือง พิเศษเมนู ปลาเทราต�ยDาง 
นำท(านผ(านชม โบสถ�แพริช (Parish Church) โบสถ�สวยริมทะเลสาบมีอายุกว(า 500 ปJ ตั้งแต(สมัยศตวรรษท่ี 12 ก(อสร<างขึ้นท(ามกลางซาก
ปรักหักพังของป=อมโรมัน ผ(านชม โบสถ�ประจำเมืองฮัลล�สตัทท� (Hallstatt Lutheran Church) ท่ีมียอดแหลมสูงเด(นเปNนสง(าจากทุกมุมมอง
ของเมือง เปNนโบสถ�นิกายโปรเตสแตนต� สร<างขึ้นเม่ือประมาณปJ ค.ศ. 1785 เพื่อใช<เปNนสถานท่ีฟ.งเทศนา พระราชกฤษฎีกาโดยจักรพรรดิโยเซฟท่ี 
1 ผ(านชม จัตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz) ท่ีโดดเด(นด<วย รูปปstนโฮล่ีทรินิต้ี (Holy Holy Trinity Statue) เปNนสถานท่ีจัด
งานเทศกาลสำคัญต(างๆของเมือง อิสระให<ท(านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย 
นำท(านเดินทางสู( เมืองลินซ์ (Linz) (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีขนาดใหญ(อันดับ 3 ตั้งอยู(ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

ออสเตรีย ริมฝ.zงแม(น้ำดานูบ และเปNนท่ีรู<จักกันดีว(าเปNนเมืองแห(งฮิตเลอร�หรือในอดีตเคยเปNนค(ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน สัมผัสความ
สวยงามของศิลปะและสถาป.ตยกรรมสไตล�บาร�โร>คและร็อคโคโค  

 นำท(านผ(านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ย(านการค<าสำคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง ท่ีถูกรายล<อมด<วย อาคาร

รัฐสภาประจําเมืองลินซ์ (Parliament House) สร<างขึ้นในปJ ค.ศ. 1513 และ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ (Postlingberg Church) ในนิกาย

เยซูอิตท่ีมีหอคอยคู(สูงเสียดฟ=าท่ีในอดีต "อดอล�ฟ ฮิตเลอร�" ตั้งใจสร<างเพื่อเปNนท่ีเก็บศพของพ(อและแม( รวมไปถึงความคิดแผนการใหญ(อย(าง การท่ี
จะสร<างเมืองท่ียิ่งใหญ(แห(งจักรวรรดินาซีบนแม(น้ำดานูบ แต(ก็ไม(สามารถทำสำเร็จ สัมผัสเมืองสวยงามดุจต<องมนต�ขลัง 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารจีน 
ท่ีพัก        TRANS WORLD HOTEL DONAUWELLE, LINZ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท(า 



 

Day4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาวDาการเมืองอันเกDาแกD – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก มหา
วิหารเซนต�วิตัส – ยDานชDองทองโบราณ – สะพานชาร�ล – หอนา{ิกาดาราศาสตร� 

 

 
เช�า บริการอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 
               นำท(านเดินทางสู( เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช<เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ขั่วโมง) เปNนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมีย

ทางตอนใต<ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีชื่อเสียงจากสถาป.ตยกรรม และศิลปะของเขตเมืองเก(า ด<วยทำเลท่ีตั้งของตัวเมืองท่ีมีคู(น้ำล<อมรอบ ทำให<
กลายเปNนปราการท่ีสำคัญในการป=องกันข<าศึก ในอดีตเคยเปNนศูนย�กลางด<านการปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต(อมาในปJ ค.ศ. 
1963 ได<รับการประกาศว(าเปNนเมืองท่ีได<รับการอนุรักษ�และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปJ ค.ศ. 1989 ได<มี
การบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ(โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว<อย(างน(าชื่นชม  
จากประวัติศาสตร�ที ่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด(นในการอนุรักษณ�สถาป.ตยกรรมอันทรงคุณค(า ที ่ได<รับการขนานนามว(า “ไขDม ุกแหDง
โบฮีเมีย” ได�รับการขึ้นทะเบียนให�เปoนมรดกโลกโดยองค�การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปL ค.ศ. 1992 
นำท(านถ(ายรูปเปNนท่ีระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร<างขึ้นเม่ือปJ ค.ศ. 1250 ถือเปNนปราสาทท่ีใหญ(
เปNนอันดับสองรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก(าแก(กว(า 700 ปJ ซึ่งตั้งอยู(ริมฝ.zงแม(น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ<งน้ำ ฝ.zงตรงข<าม
เปNนย(านเมืองเก(าคลาสสิค (Senete Square) และโบสถ�เก(าแก(กลางเมือง  
ผ(านชม จัตุรัสกลางเมือง (Center Square) ท่ีสวยงาม รายล<อมด<วยสถาป.ตยกรรมเก(าแก(ของเมือง เปNนท่ีตั้งของร<านค<ามากมาย 
ผ(านชม ศาลาวDาการเมืองอันเกDาแกD (City Hall) และยังคงเปNนท่ีทำการของหน(วยงานอยู(จนถึงป.จจุบัน 

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาคารพื้นเมือง  
นำท(านเดินทางสู( เมืองปราก (Prague) (ใช<เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก เมืองซึ่งได<สมญา
นามมากมาย เช(น นครแห(งปราสาท และโรมแห(งอุดรทิศ ได�รับการขึ้นทะเบียนให�เปoนมรดกโลกโดยองค�การยูเนสโก เมื่อปL ค.ศ. 1992 
นำท(านผ(านชม ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทปรากสร<างขึ้นบนเนินเขาตั้งแต(สมัยคริสต�ศตวรรษท่ี 9 สมัยเจ<าชาย Borivoj แห(ง
ราชวงศ�  Premyslids ซึ่งป.จจุบันเปNนทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต(ปJ ค.ศ. 1918 
นำท(านผ(านชม มหาวิหารเซนต�วิตัส (St. Vitus Cathedral) อันงามสง(าด<วยสถาป.ตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นับว(าเปNนมหาวิหาร
สไตล�โกธิคท่ีใหญ(ท่ีสุดในประเทศ ซึ่งพระเจ<าชาร�ลท่ี 4 โปรดให<สร<างขึ้นในปJ ค.ศ. 1344 ภายในเปNนท่ีเก็บพระศพของกษัตริย�สำคัญในอดีต เช(น 
พระเจ<าชาร�ล ท่ี 4, พระเจ<าเฟอร�ดินานด�ท่ี 1 และ พระเจ<าแมกซิมิเลี่ยนท่ี 2 เปNนต<น  
ผ(านชม พระราชวังหลวง (Royal Prague) ท่ีเปNนหนึ่งในส(วนท่ีเก(าแก(ท่ีสุดของปราสาท ใช<เปNนท่ีประทับของเจ<าชายโบฮีเมียนท้ังหลาย 
นำท(านผ(านชม ยDานชDองทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งป.จจุบันมีร<านขายของท่ีระลึก จำหน(ายอยู(มากมาย 
 

 



 
             ผDานชม สะพานชาร�ล (Charles Bridge) สะพานเก(าแก(ข<ามแม(น้ำวัลตาวา สะพานท่ี

ออกแบบสไตล�โกธิคท่ีสร<างขึ้นตั้งแต(กลางคริสต�ศตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจ<าชาร�ลท่ี 4 ชมรูป
ป./นโลหะของเหล(านักบุญท่ีตั้งอยู(สองข<างราวสะพานกว(า 30 องค� นำท(าน ถ(ายรูปเปNนท่ี
ระลึก กับ ประตูเมืองเกDา (Power Gate) ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ(านชม ศาลาวDา
การหลังเกDา (Old Town Hall) ท่ีสร<างมาตั้งแต(ปJ ค.ศ. 1338 เปNนท่ีตั้งของ หอนา{ิกา
ดาราศาสตร� (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยัง ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให<
ท(านเลือกซื้อสินค<าต(างๆมากมายในย(านประตูเมืองเก(า มีท้ังสินค<าของฝาก ของท่ีระลึก 
รวมท้ังร<านค<าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด�เนม ต(างๆมากมาย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก(การช<อปปj/ง 
ท่ีพัก         HOTEL DUO PRAGUE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท(า 

 
Day5  เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ยDานเมืองเกDา – ประตูมิคาเอล  
            โรงละคร – ศาลากลางเกDาของเมือง – อาคารรัฐสภาแหDงสโลวาเกีย – พระราชวังไพรเมท – โบสถ�เซนต�มาร�ติน 
 

 
เช�า           บริการอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 

นำท(านเดินทางสู( เมืองบราติสลาวา (Bratislava) (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เปNนเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ(ท่ีสุดของ ประเทศสโลวา
เกีย (Slovakia) หรือชื่ออย(างเปNนทางการคือ สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic) เปNนประเทศท่ีไม(มีทางออกสู(ทะเล ตั้งอยู(ในภูมิภาคยุโรป
กลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือติดต(อกับประเทศสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต(อกับประเทศโปแลนด� ทางตะวันออกติดต(อกับประเทศ
ยูเครน ทางใต<ติดต(อกับประเทศฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต<ติดต(อกับประเทศออสเตรีย ป.จจุบันสโลวาเกียเปNนรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพ
ยุโรป และได<เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากกอรูนาสโลวักมาเปNนยูโร เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท(านถ(ายรูปเปNนท่ีระลึก กับ ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) ปราสาทเก(าแก(ท่ีตั้งอยู(เหนือแม(น้ำดานูบ บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล� 
(Rocky Hill) ซึ่งเปNนจุดสูงสุดของเมืองบราติสลาวา เม่ือขึ้นไปบนจุดท่ีตั้งของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน�เมืองสโลวาเกียได<ท่ัวท้ังเมือง  
นำท(านเดินทางสู( ยDานเมืองเกDา (Old Town) เปNนท่ีตั้งของ ประตูมิคาเอล (Michael’s Gate) เปNนประตูและป=อมปราการของเมืองเพียงแห(ง
เดียวท่ียังคงถูกเก็บรักษาไว<ตั้งแต(สมัยศตวรรษท่ี 14 ผ(านชม โรงละคร (Opera House) ท่ีใช<จัดการแสดงต(างๆของเมือง  
ผ(านชม ศาลากลางเกDาของเมือง (Old Town Hall) ซึ่งถูกเปลี่ยนเปNนพิพิธภัณฑ�ตั้งแต(ปJ 1868 ท่ีนี่ถือว(าเปNนพิพิธภัณฑ�ท่ีเก(าแก(ท่ีสุดของเมือง 
ผ(านชม อาคารรัฐสภาแหDงสโลวาเกีย (Parliament of Slovakia) สถานท่ีทำการหน(วยงานรัฐบาลของประเทศสโลวาเกีย  
 



 
นำท(านถ(ายรูปเปNนท่ีระลึก กับ พระราชวังไพรเมท (Primate’s Palace) ถูกสร<างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 เปNนสถานท่ีท่ีใช<ในการลงนามสนธิสัญญา
สันติภาพของเพรซเบิร�ก (Pressburg) หลังจากท่ีนโปเลียนมีชัยในสงครามออสเตอร�ลิทซ� (Austerlitz) ระหว(างตัวแทนจักรพรรดิประเทศฝร่ังเศส
และประเทศออสเตรีย พระราชวังแห(งนี้ยังเปNนท่ีเก็บสะสมผ<าทอจากประเทศอังกฤษท่ีมีลักษณะพิเศษจากสมัยศตวรรษท่ี 17 และยังทำหน<าท่ีเปNน
ศาลาว(าการของนายกเทศมนตรีอีกด<วย  
นำท(านถ(ายรูปเปNนท่ีระลึก กับ โบสถ�เซนต�มาร�ติน (St. Martin's Church) สร<างตั้งแต(ปJ ค.ศ. 1204 โดยกษัตริย�ชาวฮังการีท่ีสมัยนั้นปกครอง
เมืองบราติสลาวาอยู( ด<วยทำเลท่ีตั้งของเมืองอยู(จุดกึ่งกลางระหว(างเมืองเวียนนากับเมืองบูดาเปสต� ในสมัยท่ียังเปNนจักรวรรดิฮังการีอยู( โบสถ�แห(งนี้
จึงถูกใช<เปNนสถานท่ีสำหรับพิธีราชาภิเษกสำหรับกษัตริย�ของประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี อย(างพระเจ<าแมกซิมิลานท่ี 2 แห(งราชวงศ�
ฮอฟบวร�ค รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ<ามาเรีย เทเรซ(า แห(งประเทศออสเตรีย พระมารดาของพระนางมารีอังตัวเน็ต จักรพรรดินีท่ีทรงอิทธิพล
ท่ีสุดของทวีปยุโรป 

ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท<องถิ่น 
ท่ีพัก         HOTEL HOLIDAY INN BRATISLAVA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท(า 
 
Day6 พาร�นดอร�ฟ เอาท�เลท – สนามบินเวียนนา – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
เช�า บริการอาหารเช<า ณ ห<องอาหารของโรงแรม 

นำท(านเดินทางสู( พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndolf Outlet) (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เอาท�เล็ทแห(งแรกของประเทศออสเตรีย และ

เปNนแหล(งช<อปปj/งขนาดใหญ( มีร<านค<ามากกว(า 120 ร<าน สินค<าแบรนด�ชื่อดังต(างๆ จากทุกมุมโลก มีให<เลือกมากมายอย(างจุใจ เช(น รองเท<า เสื้อผ<า 
เคร่ืองประดับ ของตกแต(งบ<าน สินค<าแบรนด�เนมมากมาย ให<ท(านได<ช<อปปj/งสินค<าแบรนด�เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , 
Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , Tommy Hilfiger , Valentino , Versace  

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก(การช<อปปj/ง 
               นำท(านเดินทางสู( สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช<เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
18.35 นำท(านเดินทางสู( สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบินท่ี BR 062 

   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใช<เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง  
 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
10.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร<อมความประทับใจ 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


