
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอน ำท่ำนเดินทำงท่องเทีย่วในเสน้ทำงแสนสวย ยุโรปตะวนัออก ดินแดนทีอ่บอวลไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ห่งควำมงำม  

อิ่มเอมกบัธรรมชำติทีถู่กรงัสรรคไ์ดอ้ย่ำงลงตวั ไรก้ำรปรุงแต่งจนท ำใหไ้ดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลก  

ละเลียดไปกบัสถำปัตยกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ควรค่ำแก่กำรเยีย่มชมอย่ำงเต็มอิ่ม  

 บนิตรงสู่นครมิวนคิโดยสำยกำรบินไทย พรอ้มอำหำร กำรบริกำร ทีพ่กัระดบัพรีเมีย่ม  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    6-14 มิถุนำยน / 12-20 , 22-30 กรกฎำคม / 9-17 สิงหำคม /                 

12-20 กนัยำยน 2562     

        ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) กรุงเทพฯ – มิวนกิ (เยอรมนั)  

21.00 น.  คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 เคำนเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2) สำยกำร

บินไทย พบเจำ้หนำ้ของบริษทั ฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ ำนวยควำมสะดวกเร่ืองเอกสำรต่ำงๆ  

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  มิวนคิ – จตุรสัมำเรียน – พระรำชวงันมิเฟนเบริก์ - ชอ้ปป้ิง – กำรม์ิสช ์ปำรเ์ทนไครเช่น  

00.50   น. น ำคณะออกเดินทำงสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924    

06.45 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 11 ชั่วโมง 25 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมอืง และศุลกากร  

น าท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้ เคยตก

อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมอืงให้มคีวามส าคญัที่สดุทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิต

เบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW น าท่านบันทึกภาพกับพระรำชวงันิมเฟนเบิรก์ หรือพระราชวังฤดูร้อน  น าท่าน

เดินทางสู่ จัตุรสัมำเรียน เป็นใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุก๊ตาเต้นร าที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาล

เมืองเก่า เมื่อถึงเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนื่องจากจะมีการ

แสดงการออกมาเต้นของตุก๊ตา ณ หอระฆงั จากนั้นอสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิง เริ่มจากโรงละครแห่งชำติเป็นจุดเริ่มต้นของถนน

สายส าคญัคอื ถนนแมกซิมิเลียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอกีแห่งหนึ่งของเมอืงนี้   



 

หรือจะเดนิไปที่ หอระฆงัหรือท่ีเรียกว่ำ Glockenspiel  ศำลำว่ำกำรเมืองหลงัใหม่ หรือ นอยเยอรทัเฮำส ์ (Neue Rathaus) 

จัตุรัสมาเรียมพลัสเป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนดเ์นมรำคำแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดิน

เล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก  

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร RATSKELLER RESTAURANT รำ้นอำหำรทอ้งถิน่สไตลบ์ำวำเร่ียน พรอ้มเมนูขำ

หมูเยอรมนัอนัเลือ่งช่ือ ใหท่้ำนไดอ่ิ้มอร่อยกบัอำหำรในบรรยำกำศกำรตกแต่งรำ้นท่ีสวยงำม      

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง กำรม์ิสช ์ปำรเ์ทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นหนึ่งใน เมืองที่สวยงามเป็นอนัดับ

ต้นๆ ของเยอรมนี เมืองเลก็ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกนับ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสตีกแต่ง

ตามบ้านเรือนและถือเป็นประตสูู่ยอดเขำ Zugspitze ยอดเขาที่สงูที่สดุในประเทศเยอรมนันีและเป็นเมอืงส าหรับนักท่องเที่ยว

ที่ชื่นชอบการเดนิป่า เล่นสก ีหรือท ากจิกรรมกลางแจ้งต่างๆ น าท่านเดนิเล่นเกบ็บรรยากาศอนัแสนโรแมนติกของเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง  

ท่ีพกั  MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  กำรม์ิสช ์ปำรเ์ทนไครเช่น  - ยอดเขำซุกสปิตเซ่  - เบริช์เทสกำเดน้  - หมู่บำ้นรมัเซำ  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขำซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนี ให้ท่านเกบ็ภาพประทบัใจ

จากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สงูที่สดุใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน า้ทะเล ที่ท  าให้เกดิกจิกรรมการท่องเที่ยวได้ทั้งปีคือ 

สกใีนฤดูหนาวและเดนิเขาในฤดูร้อน เมื่อมองจากยอดเขาจะเหน็ทวิทศัน์งดงามกว้างไกลไปถงึ 4 ประเทศด้วยกนัคอื เยอรมนี 

ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยู่เคียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค 

(Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกทีั้งสิ้น นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและ

ซกุสปิตซ์ปลาต ธารน า้แขง็สายเดยีวของเยอรมนีที่ยามหิมะตกหนา ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน-มถุินายน กลายเป็นเส้นทางสกี

ให้เลือกเล่นหลายระดบั อสิระท่านตามอธัยาศัย  
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรช์เทสกำเดน้ เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่

ที่สดุที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทอืกเขาแอลป์ เมืองนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการส ารวจหาเกลือ

และสนิแร่ บริเวณเมืองเก่าเตม็ไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรปูแบบบาวาเรียตอนบน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วย

ลายปูนสไตล์สตดัโก้ และในอดตีเคยเป็นฐานบญัชาการใหญ่ของกองทพันาซีทางตอนใต้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นรมั

เซำ (Ramsau)  หมู่บ้านเลก็ๆ ที่หลบซ่อนตัวในเขตเทอืกเขาแอลป์ เมื่อท่านได้เยือนเข้าไปในหมู่บ้านท่านจะประทับใจกับ
ความงามของทศันียภาพที่สวยงาม ภาพของโบสถเ์ซบาสเตยีนขนาดไม่ใหญ่มาก แต่โดดเด่นมฉีากหลังเป็นเทอืกเขาที่สวยงาม 

ด้านหน้ามสีะพานทอดตวัผ่านล าธารของหมู่บ้านถือเป็นอีกหนึ่ งหมู่บ้านที่ เต็มไปด้วยความโรแมนติก...จากนั้นน าท่านสู่ 

ทะเลสำบโคนิคซ่ี (Konigssee Lake) หรือที่มักถูกเรียกว่า ทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้เมืองเบิร์ชเท

สการ์เดนไปประมาณ 3 ไมล์ เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ และล้อมรอบด้วยภเูขาสงูชันที่มีความสงูเหนือระดับ

ประมาณ 2,000 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรของโรงแรม  
ท่ีพกั  KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง  (4) เบริช์เทสกำเดน้ – ชำลสเ์บริก์ – ฮลัลส์ตำทท ์– เซนตวู์ลฟ์กงั   

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองซำลสเ์บิรก์ เมอืงที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THER NORTH ถือว่าเป็นเมอืง

ที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ ได้รับการสนับสนุนที่ดีย่ิงในการสร้างเมอืงจากอาร์คบชิอฟ เมื่อคร้ังเจริญรุ่งเรืองให้เป็น

เมอืงที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอ็ค น าท่านชมเมอืงที่เป็นบ้านเกดิของคตีกวชีื่อดงั “วูลฟ์กงั อมาดอิสุ โมสาร์ท” และ

ยังเป็นฉากในภาพยนตร์อมตะ THE SOUND OF MUSIC มนตร์ักเพลงสวรรค ์น าท่านเดนิชมเมอืงเก่าบนถนน GETREIDE 

GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงสินค้า น าท่านถ่ายภาพคู่กับ อนุสำวรียโ์มสำรท์ ... (เทศบาลเมืองไม่อนุญาตให้น ารถบัส น า

นกัท่องเที่ยวเข้าในเขตบริเวณเมอืงเก่า)  น าท่านชมย่านเมอืงเก่า อสิระให้ท่านถ่ายรปูเกบ็เป็นภาพประทบัใจ... 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง  



 

บ่ำย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮลัลส์ตำทท ์เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ที่มปีระชากรอาศัยไม่ถงึพันคน ตวัเมอืงมคีวามน่ารักเป็น

อย่างมาก ฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Hallstatter See ลดหลั่นตามระดับความสูง ให้

ความรู้สกึเหมอืนสวนลอยฟ้า โดยเมืองเลก็ๆ แห่งนี้ ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก... เพลิดเพลินกบั

ความน่ารักของบ้านเรือนและผู้คน อสิระให้ทุกท่านเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึก... หรือถ่ายภาพความความสวยงามสสีนัของบ้านแต่

ละหลัง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนตวู์ลฟ์กงั (ST.WOLFGANG)  เมืองรีสอร์ทเลก็ๆริมทะเลสาบ ในหุบเขาริมทะเลสาบ

วูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง 

ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขยีวขจีเป็นที่ประทบัใจของนักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ โรงแรมท่ีพกั บริกำรท่ำนดว้ยเมนูพื้ นเมือง 

ท่ีพกั   ROMANTIK HOTEL IM WEISSEN RÖSSL หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  เซนตวู์ลฟ์กงั  - ลินซ ์– เมลค ์- มหำวิหำรเมลก ์– พำรน์ดอรฟ์ เอำ้เล็ท – บรำติสลำวำ  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมือง ลินซ์ (Linz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น า้ดานูบ 

โดยอดตีเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมนั โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร ์นับเป็นเมอืงที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและรอ็คโคโค น าท่านชม จตุรสักลำงเฮำพทพ์ลทัซ์ (Haupt platz) ซึ่งล้อมรอบด้วย

อาคารรัฐสภาประจ าเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอติที่มีหอคอยคู่

สงูเสยีดฟ้า อสิระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปป้ิง หรือถ่ายรูปตามอธัยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค ์(Melk ) เมอืงเลก็ๆ

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียที่เตม็ไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส ์ที่มองดูราวกบัอยู่ในเมอืงแห่งเทพนิยาย เมอืงเมลค์

นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการก าเนิดประเทศออสเตรีย น า

ท่าน เข้าชม มหำวิหำรเมลค ์(Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรค๊มีชื่อเสยีงที่สดุ

ของประเทศ ตวัอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับ  การบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยา

คอป พรันด์เทาเออร์ น าท่านชม ห้องอมิพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ ์โดยเดินผ่านบันไดอมิพีเรียลที่มีรูปป้ันและค า

ขวัญประจ าใจของพระเจ้าชาร์ลสท์ี่ 6 ซึ่งเป็นองคอ์ปุถมัภ์ส านักสงฆแ์ห่งนี้ ในอดตีกาล น าท่านชม หอ้งโถงหินอ่อน  
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(Marble Hall)  ซึ่งมีภาพเขียนสเีฟรสโก้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเพดาน น าท่านชม ห้องสมุดแห่งส านักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาด

ใหญ่ที่มีกล่ินอายของยุคกลาง เคร่ืองตกแต่งที่ท าด้วยไม้เกอืบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสี

บนปูนเปียกสไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม

มากมาย อาท ิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบรำติสลำ

วำ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่ส ุดของประเทศสโลวกั ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าดานูบที่บริเวณพรมแดน

ของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเชก็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั เพือ่ไม่ใหเ้สียเวลำในกำรเลือกซ้ือสินคำ้    

ท่ีพกั  RADISSON BLU CARLTON HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเท่ำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)  บรำติสลำวำ –  บูดำเปสต ์(ฮงักำรี) – ชมเมือง – ล่องเรือแม่น ้ ำดำนูบ   

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบัปรำสำทบรำติสลำวำ

(Bratislava Castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหล่ียมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น า้ดานูบ ท่านสามารถชมทัศนียภาพอัน

งดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงบูดำเปสต ์ (Budapest) เม ืองหลวง

ของ ประเทศฮงักำรี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้ อชาติที่

มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงาม

ติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น า้ดานูบ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง  

 น าชม จตุรสัฮีโร่ ที่ร าลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เลาะเลียบผ่านสวนสัตว์ และ

สวนสาธารณะอันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ที่อาบน า้สาธารณะแบบโรมันผ่านชม อำคำรรฐัสภำ ที่สร้างในสไตล์
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แบบกอธิค กล่าวกันว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ให้ท่านเกบ็ภาพประทับใจ น าคณะข้ามสู่ ฝัง่บูดำ เพ่ือขึ้ นชมป้อม

ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) และโบสถแ์มทเธยีส เลาะเลียบสู่คาสเซิลฮิลล์ ชมทวิทศัน์ของเมืองที่ถูกแยกออกเป็นสอง

ฝั่ง น าท่านสมัผสักบับรรยากาศแห่งการ ล่องเรือดำนูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธคิ เรียงรายสองฝั่ง

แม่น า้ มนตเ์สน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมอืงโรแมนตกิ บนสายน า้แห่งหนึ่งของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง  

ท่ีพกั  MARRIOTT HOTEL BUDAPEST  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)  บูดำเปสต ์– เวียนนำ – พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์-  ชอ้ปป้ิงถนนคำรต์เนอร ์

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงเวียนนำ นครแสนโรแมนติก และเป็นนครโบราณของราชวงศ์ฮับสเบิร์ก แห่งออสเตรียเป็นเวลากว่า 

600 ปี กรงุเวียนนายังเป็นโลกแห่งการดนตรีคลาสสกิ ที่หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริญ กรงุเวียนนา Vienna เมอืง

หลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญจากอดีตกาลมาสู่ปัจจุบัน “เวียนนา” เป็นเมืองที่ได้รับการขนาน

นามว่า “เป็นเมืองที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและการดนตรีระดับโลก” ชื่อเสยีงนี้ เป็นผลมาจากนักประพันธบ์ทเพลงวอลทผู้์ย่ิงใหญ่ที่

ได้ใช้ช่วงชีวิตที่เวียนนาและสร้างผลงานฝากไว้ที่นี่เช่น โวล์ฟกงัอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิกฟันเบโธเฟน น าท่านเที่ยวชม 

พระรำชวงัเชิรน์บรุนน ์ชมความงามวิจิตรตระการตาของต าหนักล่าสัตว์ที่พระนางมาเรีย เทเรซาจักรพรรดินีแห่งออสเตรีย 

ด ารัสให้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่ 2 รองจากพระราชวังแวร์ซาย อุทยานโดยรอบและพระต าหนัก ได้รับการ

ตกแต่งอย่างงามเลิศจนได้รับ การยกย่องว่า เป็นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สดุแห่งหนึ่งของโลกแล้ว  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ “ถนนวงแหวน” RING STRASSE ผ่านชม โรงอปุรากร, พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่า

การ, มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสงู ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการเดนิเล่นใน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค 

สวนสาธารณะอันร่มร่ืนใจกลางเมือง และยังเป็นที่ตั้งของ“อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ ”Johannes Strauss ศิลปินที่มี

ชื่อเสยีงก้องโลก เจ้าของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube จากนั้นสู่ย่านช้อปป้ิงของกรงุเวียนนา ถนนคำรต์เนอร ์

(Kartner Strabe)ตลอดสองข้างทางจะเตม็ไปด้วยร้านรวงมากมาย เป็นถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในย่านช้อปป้ิงที่

หรหูราและโด่งดงั มสีนิค้าต่างๆ ของยุโรปมากมาย เพลิดเพลินกบักจิกรรมของเหล่าชาวเวียนนาที่ออกมาท ากจิกรรมเช่น การ
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แสดงเปิดหมวก โชว์วาดภาพเหมือน และอื่นๆ อกีมากมาย พร้อมชม “ วิหารเซนต์สเตฟาน ” St.Stephan ซึ่งตั้งอยู่โดดเด่น

เป็นสง่า เป็นสญัลักษณข์องกรงุเวียนนา  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ซีโครงหมูเวียนนำ ณ รำ้น The Rip of Vienna ท่ีใครมำ ต่ำงไม่ 

พลำดท่ีจะลิ้ มลองควำมอร่อย       

ท่ีพกั  VIENNA MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง (8) เวียนนำ – สนำมบนิ - TAX REFUND     

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นอสิระให้ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจบริเวณโรงแรมที่พัก    

10.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการ

เชค็อนิ  

13.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทย เที่ยวบนิที่ TG 937  

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดินทำง (9) กรุงเทพฯ  

05.20 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ ... 

 

************************ 

     

 

หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำยกำรบิน ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั เมนูอำหำร และภตัตำคำร อำจมีกำรเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัช่วงเวลำเดินทำง 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง รำคำต่อท่ำน รำคำบตัรหลกั รำคำบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 188,800.- 185,800.- 186,800.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 179,800.- 176,800.- 177,800.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 170,800.- 167,800.- 168,800.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 161,800.- 158,800.- 159,800.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋ ลดท่ำนละ 32,000.- 32,000.- 32,000.- 



 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

1858 

1768 

1678 

1588 

280 

1538 

 

1858 

1768 

1678 

1588 

280 

1538 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสดุ 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมัดจ า ท่ำนละ 30,000.- บำท   

• ช าระผ่านเวบ็ไซค ์: www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดนิทางก่อนช าระมดัจ า ) 

• ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

• ช าระโดยเงินสด 

• ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

➢ ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั             ธนำคำร กสิกรไทย 

➢ บญัชีกระแสรำยวนั                เลขท่ี  639-1-00265-5 

➢ “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 



 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัตคิวามประพฤตไิม่น่ารัก หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคนส่วน

ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ 

ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหา

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์

คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้ เดินทางท่านอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสทิธปิระโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาที่ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่าน

ต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง

ไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัว

ของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึง

การที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตั๋ว

หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 



 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการ

ท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หาก

ท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้า

ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่า

เข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มี

เหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัท

ฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อนัเนื่องจากการโจรกรรม 

และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่ง

ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะ

ที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไปท่องเที่ยว

พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 


