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 1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบนิเอ

มิเรตส์แอร์ไลน์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
09.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ 

EK375 (09.55-13.00) / EK85 (15.35-20.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.25 ชั่วโมง (รวมเวลา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

20.20 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
พกัที ่Hotel Dorint, Zurich หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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 2 ซรูคิ-ซกุ-ลเูซริน์-ชเตเคลิแบรก์-นัง่เคเบิล้คาร์-เมอรเ์รน-กิมเมลวาลด ์
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับพัก1คืน เพื่อพักบนโรงแรมที่เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ เพื่อความ
สะดวกในการถือขึ้นเคเบิ้ลคาร์*** 
นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก(Zug) เมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง ชมหอนาฬิกา
ดาราศาสตร์(Clock Tower) ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13  นำท่านชม
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล(St Oswald's church) โบสถ์ศ์กดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 
1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน สถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่ง
หนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และมีพระอาทิตย์ตกดิน
สวยที ่สุดในสวิสเซอร์แลนด์  นำท่านเยี ่ยมชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร ้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-
house) ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ร้านค้าที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับและนาฬิกาคุณภาพเยี่ยมที่่รวบรวมแบ
รนด์สวิสชั้นนำระดับโลก ทั้งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากที่ส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียว
ในโลก 

นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด มี
ทะเลสาบ ภูเขา ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก  
ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 
นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส 
จากนั้นชม สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์(Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดใน
โลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื ่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที ่จั ่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้ว  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ไปยังหมู่บ้านแสนสวยบนเขา หมู่บ้านเมอร์เรน
(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,650 
เมตร เมืองนี้ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ปราศจากรถยนต์ ที่อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที่รายล้อมด้วยทิวทัศน์อัน
ตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ชื่นชม ที่
ดึงดูดให้ทุกคนต้องมาพิสูจน์ ความงามด้วยตาตนเองสักครั้งในชีวิต นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง
หมู่บ้านกมิเมลวาลด(์Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลา
เดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์แท้ๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า 
(โรงแรมบนภูเขา วิวแสนล้านท่ามกลางเทือกเขาแอลป์) 
หมายเหตุ : โรงแรมที่พักไม่มีห้องพักสำหรับ 3ท่าน (เพิ่มพักเดี่ยวเฉพาะโรงแรมนี้ 1คืน 1,500 บาท) 
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 3 เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซล์ทวาลด์-อินเทอร์ลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื่อไปชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 
เมตร จึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะเลื่องชื่อ ทั้งจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้
อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชิลธอร์นยังเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง James Bond 007 ภาค
ยอดพยัคฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret Service” กับฉากแอคชั่น ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวมบทบาทโดย 
จอร์จ เลเซนบี จึงทำให้บนนี้มีพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 007 ที่จัดแสดงเรื่องราวนา่รู้
จากภาคต่างๆ พร้อมให้ คุณได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำ
ไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสัมผัสความหนาวเย็นได้ที่ Skyline View Platform 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา บนยอดเขาชิลธอร์น 
นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอรล์าเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง
ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ ่งในเมืองท่องเที ่ยวที ่สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ ่งในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างทางนำท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั ้งอยู่ ติดกับริม
ทะเลสาบ จากนั้นตามรอยซีรี่ย์ดัง Crash Landing On You ที่สะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ่ง
ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้าทะเลสาบหัน
หลังคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ  

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร สดุพิเศษ!!! เมนูฟองดวู ์เมนปูระจำชาตขิองสวสิ 
พักที่ Hotel Krebs, Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4     อินเทอรล์าเคน-กรนิเดลวัลด-์ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแขง็-เซนต ์กัลเลน 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวัลด์(Grindelwald) เมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อม
ด้วยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก 

นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 
ปี ชมงาน แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของ ธาร
น้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะอย่าง
เต็มท่ีเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุงเฟราพร้อมวิวเขาแสนสวย 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต ์กัลเลน(St. Gallen) ใกล้กับชายแดนประเทศออสเตรีย ที่ได้รับยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม สถานที่ที่ห้ามพลาด
คือห้องสมุดโบราณ ตัวอาคารเองเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์บารอคด้ านในเป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือโบราณ
จำนวนมากและว่ากันว่าเป็นห้องสมุดโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในบริเวณเดียวกันยังมีโบสถ์หอคอยคู่
ที่เป็นศิลปะในยุคเดียวกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 เซนต์ กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี 
ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน้ำ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู 
ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่ง
งดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น(Fussen) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค แคว้นบาวาเรีย
ทางตอนใต้ของเยอรมันติดกับชายแดนออสเตรีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีเก่าแก่นับพันปีที่ได้รับ 
ฉายาว่า Village of the king’s castles เพราะเป็นที่ตั ้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) 
และโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) ปราสาทสีขาว และสีเหลืองที่โด่งดังคู่กันเป็นเวลาช้านาน ล้อมรอบ
ไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นเมืองที่มีความน่ารัก และมีสิ่งที่น่าสังเกตอีก
อย่างคือ ตัวตึกหรืออาคารบ้านช่องของทั้งเมืองจะตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงาม  อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ให้
ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และแบรนด์เนมๆ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! เมนูขาหมู และเบียร์เยอรมัน 
พกัที ่Hotel Hirsch, Fussen หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
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 6 อนิสบ์รกูค์-หลงัคาทองคำ-พพิธิภณัฑส์วารอฟสกี วตัเตนส์-ซาลซบ์วรก์-สวนมริาเบล-เซนต์วฟูกงั 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองอินสบรกูค์(Innsbruck) ประเทศออสเตรีย ที่มีเทือกเขาแอลป์โอบรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่
อลังการ เหมือนฉากในละครชีวิตจริง เป็นเมืองที่ฟ้ากว้างมาก พาชมใจกลางเมืองเก่า ที่ตั้งของบ้านหลังคา
ทอง(Goldenes Dachl) ไฮไลท์ของเขตเมืองเก่าอินน์สบรูค ที่นักท่องเที่ยวเกือบทุกคนอยากเห็นด้วยตาว่า
งดงามสมคำร่ำลือ หลังคาทอง ตึกนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดิมาซิมิเลี่ยนที่1 เสร็จในช่วงปี 
ค.ศ.1500 ในสมัยนั้นพระองค์และราชินีจะไปประทับที่ระเบียง เวลามีงานเฉลิมฉลองด้านล่างบริเวณจัตุรัส และ
พิพิธภัณฑ์ดีๆ ในเมืองหลายแห่ง เมืองนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของเครื่องประดับคริสตอลชื่อดังอย่าง Swarovski 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
เข้าชมพิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์(Swarovski Kristallwelten) เปิดให้บริการในปี 1995 เพื่อฉลองวาระ
ครบรอบหนึ่งร้อยปีของการก่อตั้งบริษัท โดยมีอองเดร เฮลเลอร์ ศิลปินหลากสื่อเป็นผู้ออกแบบสถานที่ที่มทีั้ง
เอกลักษณ์โดดเด่นและความมหัศจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้นำโอกาสมหัศจรรย์มามอบให้แก่นักท่องเที่ยว
จำนวนกว่าสิบสองล้านคนที่เดินทางมาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ภายในพื้นที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความ
ระยิบระยับ คุณจะได้พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบทุกชนิด ตั้งแต่อัญมณีและเครื่องประดับ จนถึงประติมากรรมขนาด
เล็ก และ SWAROVSKI OPTIK  
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บวร์ก(Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนจะโรแมนติกของประเทศออสเตรีย ซาลซ์บวร์ก
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1997 เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของ
ออสเตรียที่มีผู้คนไปเยือนเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่น่ีเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือจนร่ำรวย และ
เมืองนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก The Sound of Music นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเกิด
ของคีตกวีเอกของโลก โมซาร์ต ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที ่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพ
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก และสถานที่ที่โดดเด่นอีกแห่งคือ 
ป้อมปราการโฮเฮนซาลซ์บวร์ก ที่สร้างอยู่บนเนินเขา 
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นำท่านเข้าชมสวนมิราเบล(Mirabell Garden) สถานที่แห่งนี้ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดใน 
ซาลซ์บวร์ก โดยแต่เดิมนั้นถูกสร้างในรูปแบบของเรขาคณิตโดยตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากสี โดยมีน้ำพุเป็น
ส่วนประกอบซึ่งเป็นสวนแบบบารอคที่สวยงาม ที่ได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมความงามของสวนดังกล่าว
ในปี 1858 ที่สำคัญ สวนมิราเบล  ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เดอะซาวด์ออฟมิวสิค อีกด้วย 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง 

(Wolfgang) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดและยังเป็น 1 ใน 3 
นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง 
ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน กระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 7    เซนต์วฟูกงั-ฮลัล์สตทัท์-ลินซ-์เวยีนนา-ศาลาวา่การเมอืง-พระราชวงัโฮฟบวร์ก-โบสถเ์ซนต์สเตฟาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่าเดินทางสู่หมู ่บ้านฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) หมู ่บ้านโบราณเก่าแก่เล็กๆ ในแถบ Salzkammergut ริม
ทะเลสาบ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันแสนโรแมนติก และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในพิกัดที่มีทัศนียภาพสวยงาม
ที่สุดของแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย กับความงดงามตามธรรมชาติสุดคลาสสิคของหุบเขาสูงที่โอบล้อมทะเลสาบ
อันนิ่งสงบที่มีน้ำใสราวกับกระจกคริสตัล ที่พร้อมสะท้องภาพความอลังการของขุนเขาใหญ่ที่มีหิมะสีขาวปก
คลุมสวยๆ ตรงหน้าให้เพิ่มความอลังการขึ้นอีกเป็นทวีคูณ ไปพร้อมๆ กับบรรยากาศอบอุ่น สบายเป็นกันเอง
ของหมู่บ้านเก่าแก่เล็กๆ สุดน่ารักซึ่งเติมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมของประวัติศาสตร์ 
นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงเวียนนา(vienna) ประเทศออสเตรีย 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นำท่านผ่านชมศาลาว่าการเมืองเวียนนา(Rathaus) ตึกศาลากลางแห่งนี้ออกแบบโดย ฟรีดริช ชมิดท์
(Friedrich Schmidt) ปัจจุบันตึกนี้ใช้เป็นที่ทำการหลักของเวียนนา และลานด้านหน้าใช้เป็นที่จัดงานสำคัญ
ของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่พระราชวังโฮฟบวร์ก(Hofburg Palace) เดิมเป็นนพระราชวังฤดูหนาวของ
ราชวงศ์โฮฟบวร์ก ตั ้งอยู ่ใจกลางกรุงเวียนนา นำท่านแวะถ่ายรูปคู่โบสถ์เซนต์สเตฟาน (St.Stephen 
Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของ
ประเทศออสเตรีย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูขึ้นชื่อจัดเต็ม Ribs ซี่โครงหมูยาว 1 เมตร / ท่าน 
พกัที ่Hotel Mercure Wien, Vienna หรอืเทยีบเทา่   
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 8 เวียนนา-พระราชวงัเชนิบรุนน์-ชอ้ปปิง้-(สนามบนิเวยีนนา)-กรงุเทพ 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

นำท่านชมพระราชวังเชนิบรนุน์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่
กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง 
ซึ ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั ้นเยี ่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ. 1744-1749 เพื ่อใช้เป็น
พระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจติร 
มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว รับการประกาศให้เป็น
มรดกโลก และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ให้ท่านอิสระถนนสายช้อปปิ้งกลางกรุงเวียนนา  เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มี
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่ถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย 
อาทิ เสื ้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีก
มากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ 
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม
ตัวเดินทางกลับ 

22.40 น. ออกเดินทางจากเมืองเวียงนา กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที ่ยวบินที่ EK126 
(22.40-06.15(+1)) / EK372 (09.40-19.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.35 ชั่วโมง (รวมเวลา
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 9      กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) 
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
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กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
พฤหัสบด-ีศุกร์ 21-29 กรกฎาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 
พฤหัสบด-ีศุกร์ 11-19 สงิหาคม 65 109,999.- 109,999.- 20,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

 เงือ่นไขการให้บรกิาร 
1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที ่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
 อตัราไมร่วม 

1. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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