
#13288 ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย 10 วัน 7
คืน นั่งกระเชาสูยอดเขาสตูไบ หมูบานฮัลลสตัทท ลองเรือชม
กรุงเวียนนา บิน TG
ทัวรยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย บาวาเรีย มิวนิค เอ็ททาล พระราชวังลิ
นเดอรโฮฟ โอเบอรามาเกา อินนบรูค เบิรชเทสกาเดน ลองเรือทะเลสาบโคนิค
โบสถบารโธโลมิว ซอลลเบิรก เซนตวูฟกัง กราซ รถไฟสายเซมเมอรริง เวียนนา
หมูบานวาเคาน พระราชวังเชินบรุนน





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิวนิค - สํานักสงฆแหงเมืองเอททัล - พระราชวังลินเดอรฮอฟ - โอ
เบอรอัมเมอรเกา - อินสบรูค - ถนนมาเรียเทเรซา - หลังคาทองคํา   

Innsbruck
Hotel or Penz
West Hotel
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาสตูไบ กลาเซีย - อารมเซา - โบสถเซนตเซบาสเตียนเมืองอารมเซา - เบิรชเทสกา
เดน   

Alpenhotel
Kronprinz หรือ
เทียบเทา

4 ลองเรือทะเลสาบโคนิกเซ - ชาลสบวรก - บานเกิดโมสารท - มหาวิหารแหงซาลสบวร
ก - ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ) - ทะเลสาบวูลฟกัง   

Scalaria Hotel
Saint
Wolfgang หรือ
เทียบเทา

5 เหมืองเกลือฮัลสตัท (ทางเดินชมวิว Skywalk) - ฮัลสตัทท   

Heritage
Hotel,
Seehotel
Grüner Baum
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 กราซ - หอนาฬิกาเมืองกราซ   
Roomz Graz
Hotel หรือเทียบ
เทา

7 เสนทางรถไฟสายเซมเมอรริง - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิรก -
สวนสาธารณะสตัดทพารค - อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - ถนนคารท
เนอร - หมูบานกรินซ่ิง

  
Courtyard By
Marriott Hotel
หรือเทียบเทา

8 เมลค - อารามเมลค (โบสถสตีฟท) - ลองเรือแมน้ําดานูบ - พระราชวังเชินบรุนน   
Courtyard By
Marriott Hotel
หรือเทียบเทา

9 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)    -

10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿92,900 ฿86,900 ฿86,900 ฿24,900

15 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿92,900 ฿86,900 ฿86,900 ฿24,900

22 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿93,900 ฿93,900 ฿93,900 ฿24,900

5 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿93,900 ฿93,900 ฿93,900 ฿24,900

19 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿93,900 ฿93,900 ฿93,900 ฿24,900

2 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 ฿95,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿26,900

19 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿92,900 ฿92,900 ฿88,900 ฿24,900



7 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65 ฿92,900 ฿86,900 ฿86,900 ฿24,900

9 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿92,900 ฿92,900 ฿88,900 ฿24,900

20 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿92,900 ฿92,900 ฿88,900 ฿24,900

25 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿92,900 ฿86,900 ฿86,900 ฿24,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิวนิค - สํานักสงฆแหงเมืองเอททัล (Ettal
Abbey) - พระราชวังลินเดอรฮอฟ - โอเบอรอัมเมอรเกา - อิน
สบรูค - ถนนมาเรียเทเรซา - หลังคาทองคํา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร
สายการบินไทย (เคาเตอร A – B) พรอมเจาหนาท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG924

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูดานลาง เดินทางสู เมืองเอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 90 กม.)

นําทานชมสํานักสงฆแหงเมืองเอททัล (Ettal Abbey) ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน ใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกจากองคการยูเนส
โก ภายในมีรูปแกะสลักหินออน MARY AND THE BABY JESUS ซ่ึงจักรพรรดิลุดวิกแหงบาวาเรียผูสั่งใหสรางมหาวิหารน้ี
ซ่ึงนําแบบมาจากเมืองปีซา

จากนั้นนําทาน เขาชม “พระราชวังลินเดอรโฮฟ” Royal Villa of Linderhof ชมความสวยงามของพระราชวัง ชมหอง
บรรทมของลุควิกท่ี 2 ท่ีเลียนแบบหองบรรทมของพระเจาหลุยสท่ี 14 ในพระราชวังแวรซายน เป็นหองท่ีใหญท่ีสุดในวัง สราง
เสร็จในปี 1886 ซ่ึงเป็นปีท่ีกษัตริยลุดวิกท่ี 2 สิ้นพระชนม และยังไมไดมีโอกาสทอดพระเนตรหองบรรทมท่ีเสร็จสมบูรณเลย
เป็นศิลปะสไตลรอคโคโค พระองคสรางขึ้นตามจินตนาการของนักประพันธ ริชารด วากเนอรท่ีโปรดปรานของพระองคอีกดวย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

้



นําทานออกเดินทางสู เมืองโอเบอรามาเกา “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตั้งอยูตอนบนของแควนบาวาเรีย ตัวเมืองมีจุด
เด็นดวยภาพเขียนสีบนผนังบานเรือนท่ีเกี่ยวกับ คริสตศาสนา ท่ัวท้ังเมือง และมีรานคาเล็กๆ ท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกใหทาน
ไดเลือกซ้ือ ใหทานไดเก็บภาพความประทับของเมือง

นําทานเดินทางสู “เมืองอินซบรูกซ” (Innsbruck) (ระยะทาง 85 กม.) เมืองทองเท่ียวในแควนทิโรลแหงลุมแมน้ําอินน ท่ี
มีอายุกวา 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนยกลางทางการคาบนถนนสายโรมัน Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใจกลางเทือกเขาแอลป ซ่ึง
เป็น แหลงสกีเป็นท่ีรูจักกันดีของชาวยุโรป จนไดรับความไววางใจใหเป็นเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง

นําคณะสู “ถนนมาเรียเทเรซา” ถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปป้ิงสมัยใหมตรง
กลางถนนเป็นท่ีตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” (เสานักบุญแอนน) ซ่ึงตั้งขึ้นเพ่ือรําลึกถึงการถอนกองกําลัง ทหารบาวาเรีย ออกไป
จากเมือง

เขาสู “ยานเมืองเกา” ท่ียังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเป็นอยางดี อาคารบานเรือนท่ีมีอารคเดคชั้นลางและมีมุข
ย่ืนออกมาท่ีชั้นบน แสดงใหเห็นถึง สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส

นําคณะชมสัญลักษณของเมือง “หลังคาทองคํา” Golden Roof ท่ีสรางในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนท่ี 1
หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสว และโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซ่ึงเคยใชในการ
ตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลายทาน

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Innsbruck Hotel or Penz West Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิวนิค

สํานักสงฆแหงเมืองเอททัล

พระราชวังลินเดอรฮอฟ

 เชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา "ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ" ทาอากาศยาน
แหงน้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นอารามเบเนดิกตินในหมูบานเอททัล ใกลกับ Oberammergau และ Garmisch-
Partenkirchen ในแควนบาวาเรียเยอรมนี ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในบานเบเนดิกตินท่ีใหญท่ีสุด
และเป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญ

ท่ีพักผอนยามออกลาสัตวของพระเจาลุดวิกท่ี 2 มีตนแบบมาจากมาพระราชวังแวรซายส
ภายในตกแตงดวยศิลปะแบบรอคโคโค ซ่ึงภายในพระราชวังสะทอนถึงจินตนาการของ
กษัตริยนักฝันและเทคนิคล้ํายุคในสมัยนั้น เชน บัลลังกเปลือกหอย เครื่องป่ันไฟในถํ้า
เพ่ือจุดประกายใตน้ํา หรือเรือพายไวทรงน่ังเลนในทะเลสาบภายในถํ้า

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 ภูเขาสตูไบ กลาเซีย - อารมเซา - โบสถเซนตเซบาสเตียนเมือง
อารมเซา - เบิรชเทสกาเดน

โอเบอรอัมเมอรเกา

อินสบรูค

ถนนมาเรียเทเรซา

หลังคาทองคํา

โอเบอรอัมเมอรเกา เป็นเมืองท่ีเป็นท่ีรูจักมากแหงหน่ึงในแควนบาวาเรียตอนบนเพราะ
เป็นศูนยกลางของศิลปะการวาดภาพบนผนังอยางลุฟเทิลมาลเลไร ก็คงจะจริง เพราะเดิน
ผานบานหลังไหน อาคารไหน ลวนแตวาดภาพประกวดประขันกันไวอยางเต็มท่ี แตละ
หลังอลังการงานสรางจริงๆ จุดเดนท่ีสุดของเมืองเป็นโบสถคาทอลิชเชอรเคียเชอ สีเหลือง
ออนท่ีมีโดมหัวหอมสีเขียวท่ีมองจากจุดใดของเมืองก็จะเห็น ตลอดทางท่ีเราเดินไปรานคา
สวนใหญมีสินคาจําพวกของท่ีระลึกท่ีใชฝีมือทําจากไม

เป็นหน่ึงในสามเมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน
อินสบรูคแปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบๆ ท่ีแทรกตัวอยูระหวาง
เทือกเขาแอลป

เป็นถนนสายหลักของเมืองอินนสบรูก ท่ีเชื่อมตอกันระหวางเขตเมืองเกา กับยานชอป
ป้ิงสมัยใหมของเมือง

เป็นอาคารสัญลักษณของเมืองอินสบรูก ซ่ึงมีลักษณะเป็นอาคารท่ีหลังคาของระเบียงถูก
ประดับดวยกระเบื้องทองแดงเคลือบทอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Innsbruck Hotel or Penz West Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูสถานีกระเชา พรอม “น่ังกระเชาชมวิวสูยอดเขาสตูไบ กลาเซียร (Stubai Glacier) ขึ้นสูยอดเขาสูง
3,000 เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ยอด เขาสตูไบ เป็นสถานท่ีเลนสกีท่ีโดงดังท่ีสุดของประเทศออสเตรีย เป็นสถานท่ีรวม
ความด่ืมด่ําของหิมะประสบการณแหงความตื่นเตนจากขุนเขาอัลไพนอาณาจักรแหงหิมะ ทานจะพบกับ ภูเขาเสียดฟา, เหลาโดม
น้ําแข็ง ท่ีดูเสมือนเมืองใหญ มีเวลาใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาสตูไบพรอมชมวิวแบบพาโนรามาจากยอดเขา

่ ่ ่



นําทานเท่ียวชมเมืองอารมเซา (Ramsau) เมืองทองเท่ียวในเทือกเขาแอลปบาวาเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีโอบลอมดวยขุนเขา
และสายน้ําสวยงาม

ชมโบสถเซนตเซบาสเตียน (St. Sebastian Pfarrkirche) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกท่ีมักปรากฏบนโปสการดและ
ไดรับความนิยมมากในหมูนักถายภาพและเหลาจิตรกร เน่ืองจากท่ีตั้งของโบสถมีความสวยงามและมีภูมิทัศนสําหรับการวาดภาพ

นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสกาเดน (Berchtesgaden) เจาของเสนทางดิอัลไพนโรด 1 ใน 6 เสนทางแสนสวยและยัง
เป็น เสนทางเกาแกท่ีสุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมใชเลาะเลียบเทือกเขาแอลป เมืองน้ีถูกกอตั้งขึ้นใหเป็นศูนยกลางทางการคาและการ
สํารวจหาเกลือและสินแรบริเวณเมืองเกาเต็มไปดวย ศิลปะการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Alpenhotel Kronprinz หรือเทียบเทา

ภูเขาสตูไบ กลาเซีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือธารน้ําแข็งสตูไบ ภูเขาสําหรับเลนสกีชวงรอยตอระหวางออสเตรียกับอิตาลี ระหวาง
ทางไปถึงเชิงเขาเพ่ือขึ้นสตูไบ กลาเซียร นักทองเท่ียวจะไดชื่นชมวิวสองขางทางของเทือก
เขา Brenner ตั้งตระหงานกั้นกลางระหวางประเทศออสเตรียและอิตาลี สลับกับทิวทัศน
ของบานเรือนชาวพ้ืนเมือง ตั้งเป็นกระจุก เป็นระยะ ๆ บนไหลเขา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อารมเซา

โบสถเซนตเซบาสเตียนเมืองอารมเซา

เบิรชเทสกาเดน

 บาย

เป็นเมืองระดับเทศบาลบริเวณแนวเทือกเขาแอลปจุดหน่ึง ตั้งอยูท่ี Königssee ในเขต
Berchtesgadener Land ในบาวาเรียตรงบริเวณทางตอนเหนือของอุทยานแหงชาติ
เบิรชเทชการเดน ใกลๆ กับชายแดนออสเตรีย เป็นเมืองตากอากาศอันงดงามแหงหน่ึง
ของเยอรมีน ท่ีโอบลอมดวยขุนเขาและสายน้ํา

เป็นโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองอารมเซาของเยอรมนี ใกลๆ กับ
ชายแดนออสเตรีย ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นแลนมารคทางภูมิทัศน ท่ีสวยงามของนัก
จิตรกรยุโรป ดวยท่ีตั้งอันสวยงามของพ้ืนท่ีธรรมชาติ กับเมืองในภูเขาท่ีงดงามอยางลงตัว

เป็นเมืองรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูในหุบเขาอันสวยงามของอุทยานแหงชาติเบิรชเทสกา
เดน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูในภูมิภาคเบิรชเทสกาเดนเนอรแลนด ท่ีระดับความสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล ประมาณ 670 เมตร โดยในอดีตเป็นหน่ึงในเสนทางการคาท่ีสําคัญของ
ภูมิภาค

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Alpenhotel Kronprinz หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ลองเรือทะเลสาบโคนิกเซ - ชาลสบวรก - บานเกิดโมสารท - มหา
วิหารแหงซาลสบวรก - ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)
- ทะเลสาบวูลฟกัง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานลองเรือชมความงามของ “ทะเลสาบกษัตริย” (Konigsee) ทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของประเทศ
เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป ท่ีกําเนิดจากการละลายของกลาเซียรบนยอดเขาตั้งแตยุคน้ําแข็งจนเกิดเป็นทะเลสาบท่ีสวยงาม

นําทานลองเรือจนถึงทาเรือของโบสถเซนตบารโทโลมิว (St.Bartholomä) เป็นโบสถโรมันคาทอลิก ตั้งชื่อตาม Saint
Bartholomew the Apostle ผูเป็นนักบุญอุปถัมภของเกษตรกรในระแวกแถบน้ี ตัวโบสถแหงน้ีตั้งอยูท่ีชายฝ่ังดานตะวันตก
ของทะเลสาบโคนิค และสามารถเขาถึงไดโดยทางเรือ หรือการเดินขามภูเขาเขามาเทานั้น มีเวลาใหทานชื่นชมความงดงามอยาง
เต็มอ่ิม จนไดเวลาอันสมควรนําทานลงเรือกลับสูหมูบานโคนิค

นําทานเดินสูเมือง “ซาลสบวรก” (Salzburg) เมืองอนุรักษท่ีตั้งอยูสองฝ่ังของแมน้ําซาลซัค

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นถายภาพท่ีระลึกหนา บานพักโมสารท ซ่ึงเป็นนักดนตรีเอก ท่ีชาวออสเตรียภาคภูมิใจ

ชม “จตุรัสโมซารท” “อนุสาวรียของโมสารท” “มหาวิหารแหงซาลสบวรก” ศิลปะแบบบารอค ในยุคตน ท่ีสรางจากความ
รํ่ารวยท่ีเกิดจากการทําเหมืองเกลือ

ขามสูฝ่ังเมืองเกาท่ี ถนนเกรไทเดร“ถนนชอปป้ิง” ท่ีมีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของโลก ท่ีตกแตงดวยปายชื่อ
รานคาอันวิจิตรและงดงาม

นําทานเดินทาง ตามเสนทางของภาพยนตรชื่อดัง “เดอะซาวนออฟมิวสิก” ใจกลางดินแดนแหงเทพนิยาย“ซาลสกัมแมรกูท”
มีพลอยเม็ดงามประดับอยูเชิงเขาดัคชไตน ท่ีสูงตระหงาน แผนดินทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมน้ีคลุมอาณา
บริเวณ เมืองฮัลชตัทท, โกเซา, โอแบรทราวน และบาดกอยแซรน รวมกันเป็นศูนยกลางของ“อินเนอรซาลสกัมแมรกูท” ดินแดน
ซ่ึงมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ท่ีทํากันมาตั้งแตสมัยกลางของยุคสําริดสรางความเจริญใหทอง
ถิ่น

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูหมูบานวูลฟกัง ตั้งอยูริมทะเลสาบวูลฟกัง(Wolfgangsee) เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งซ่ึงตั้งอยูในหุบเขาทางตะวันออกในรัฐซาลซบูรก อยูในเขตมรดกโลกซัลทซคัมเมอรกูท ทะเลสาบแหงน้ีตั้ง
ชื่อตามนักบุญวูลฟกัง แหง เรเกนสบูรก ผูริเริ่มสรางโบสถแหงแรกของเมืองน่ี ทะเลสาบแหงน้ีแบงออกเป็นสองตอนคือตะวัน
ออกและตะวันตก อิสระทุกทานเดินเลนตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Scalaria Hotel Saint Wolfgang หรือเทียบเทา

ลองเรือทะเลสาบโคนิกเซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ลองเรือชมทะเลสาบโคนิกเซ ซ่ึงป็นทะเลสาบในหุบเขา อยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
แควนบาวาเรีย เยอรมนี ใกลชายแดนประเทศออสเตรีย โดยทะเลสาบเคอหนิกเซ มีความ
หมายท่ีแปลตรงตัววา King's Lake หรือทะเลสาบกษัตริย น้ําในทะเลสาบแหงน้ี ไดชื่อวา
วาเป็นน้ําทะเลสาบท่ีใส และสะอาดท่ีสุดในเยอรมนี



วันท่ี 5 SKY WALK at (Salzwelten) - ฮัลชตัทท

ชาลสบวรก
เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บานเกิดโมสารท

มหาวิหารแหงซาลสบวรก

ถนนเกไทรเดร (ถนนเกทรัยเดอกาสเซอ)

ทะเลสาบวูลฟกัง

 บาย

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมท้ังสัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด

วิหารแหงน้ีสรางในสมัยเรอเนซองสตอนปลายตอบาโรคตอนตน ถือเป็นโบสถบาโรคยุค
แรกสุดเลยทีเดียว สรางขึ้นใหมเพ่ือแทนโบสถหลังเดิมท่ีถูกไฟไหมใหญจนเกินซอมแซม
มหาวิหารหลังน้ีถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถลมเสียหาย แตตอมาไดรับการบูรณะ
ใหงดงามดังเดิม ดานหนาสรางดวยหินออนซาลสบวรก ขนาบดวยหอคอยคูยอดโดม

เป็นถนนการคาชื่อดังท่ีสุดของซาลซบูรก ท่ีเป็นท่ีรูจักดวยอาคารบานเรือนหนาแคบจาก
สมัยกลาง รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท ซ่ึงถนนชอปป้ิงน้ีเป็นยานการคาสําคัญ
ของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของนักทองเท่ียว จุดเดนของรานคา
บนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กท่ีแสดงสัญลักษณของรานท่ีแขวนไวเหนือทางเขาแตละราน
จะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว

มีความยาว10.5 กิโลเมตรลอมรอบไปดวยภูเขาSchafberg ซ่ึงอยูทามกลางเทือกเขาแอ
ลปมีความสูง1783เมตร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Scalaria Hotel Saint Wolfgang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

้ ่



 หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยายโรงแรมท่ีพักไปยังเมืองเซนตวูลฟกัง หรือ เซนตกิลเกน(ริมทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรมใน
หมูบานฮัลลสตัททเต็ม

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระทุกทานเดินเลนชมเมืองเซนตวูลฟกัง ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสูเมืองฮัลสตัทท(Hallstatt) เมืองมรดกโลกแสนโรแมนติก เป็นท่ีตั้งทะเลสาบฮัลลสตัทท (Lake
Hallstatt)แสนสวยท่ีสุดของโลกท่ีนักทองเท่ียวใหการยอมรับ

นําทานเดินสูสถานีรถรางไฟฟา (Funicular) เพ่ือขึ้นสูสถานี Salz Welten เพ่ือไปยังเหมืองเกลือท่ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร นําทานเปล่ียนชุดชาวเหมืองสุดเทห

เขาชมเหมืองเกลือ (Salt Mine) ท่ีเกาแกซ่ึงถูกดัดแปลงมาเป็นสถานท่ีทองเท่ียว ดึงดูดผูคนจากท่ัวโลก มาเท่ียวชม จนทํา
รายไดมหาศาลใหกับเมืองฮัลสตัทท นําทานผจญภัยใน เหมืองเกลือ เรียนรูขั้นตอนการขุดหาเกลือ ซ่ึงถือวาเป็นทรัพยากรดินท่ีมี
คาดุจทอง สรางความมั่งค่ังใหกับอาณาจักรตางๆ ท่ีเป็นเจาของ และสนุกสนานกับการเปล่ียนระดับในเหมืองดวยไมเล่ือนแบบ
ชาวเหมืองในอดีตอันแสนงดงามเกินคําบรรยาย

จากนั้นนําทานสูจุดชมวิว Sky Walk ท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท และตัวเมืองไดอยางชัดเจน

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมหมูบานฮัลสตัทท ชมสถาปัตยกรรมท่ีมีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยวความสวยงามท่ียังคง
มีชีวิตชีวา มีเวลาสบายๆใหทานไดเดินสูจุดชมธรรมชาติอันแสนโรแมนติก ของเมืองฮัลลชตัทท ทะเลสาบท่ีไดรับความนิยมมาก
เป็นอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย หมูบานฮัลลชตัททนั้นอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศ
ออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง 3,500 ปี

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พรอมมันฝรั่งอบ รสเลิศ

พักท่ี Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel หรือเทียบเทา

*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยายโรงแรมท่ีพักไปยังเมืองเซนตวูลฟกัง หรือ เซนตกิลเกน(ริมทะเลสาบ) แทนกรณีโรงแรม
ในหมูบานฮัลลสตัททเต็ม ***

เหมืองเกลือฮัลสตัท (ทางเดินชมวิว Skywalk)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเหมืองเกลือโบราณของฮัลสตัท ท่ีตั้งอยูบนภูเขาท่ีมีอายุมากกวา 7,000 ปี มีความสูง
กวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการเดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3
นาที ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น
UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮัลสตัทท บาย

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT พรอมมันฝรั่งอบ

 Heritage Hotel, Seehotel Grüner Baum Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 กราซ - หอนาฬิกาเมืองกราซ

วันท่ี 7

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู “เมืองกราซ” GRAZ ท่ีไดรับการอนุรักษเป็นอยางดี และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” จาก
องคการยูเนสโก UNESCO ใหเป็นเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2003

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชม “เขตเมืองเกา” OLD TOWN ซ่ึงเป็นเขตเมืองเกาด้ังเดิมท่ีตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขต
เมืองเกาคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเดนท่ีมีอายุยาวนาน หลอเล้ียงวิถีชีวิตผูคนดวยทวงทํานองแหงศิลปะ และวัฒนธรรม
แมวาทางดานการเมืองกราซจะเฟ่ืองฟูอยูเพียงชวงสั้นๆ ก็ตามทอดตัวอยูเชิงเขาชลอสแบรก

พรอมชม “หอนาฬิกาประจําเมือง” SCHLOSSBERG CLOCK TOWER ท่ีมีชื่อเสียง “กราซ” เป็นแหลงรวม
สถาปัตยกรรมตางๆจากทุกสมัยท้ัง โกธิค เรอเนสซองส และบารอก จนถึงยุคยอนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล(อารตนูโว)

จากนั้นมีเวลาใหทานไดเดินเท่ียวชมยานการคาท่ีจําหนายสินคาราคาถูกกวาท่ีเวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองท่ีตั้งอยูริม
แมน้ําอันสวยงาม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Roomz Graz Hotel หรือเทียบเทา

กราซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศออสเตรีย รองจากเมืองเวียนนา และยังเป็นเมือง
หลวงของรัฐสทีเรียอีกดวย เมืองน้ีมีการดูแลรักษาสถานท่ีทองเท่ียวบรรยากาศดีๆ ได
อยางสมบูรณ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หอนาฬิกาเมืองกราซ บาย

เป็นหอนาฬิกาท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองกราซ ตั้งอยูบริเวณเขตเมืองเกา นาฬิกาเกาแก
น้ีสัญลักษณประจําแหงเมืองกราซ และยังมีจุดสําคัญอีกหลายแหงใหเราไดเย่ียมชม และ
เรียนรูประวัติศาสตรในยุคกลางของเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Roomz Graz Hotel หรือเทียบเทา



เสนทางรถไฟสายเซมเมอรริง - เวียนนา - ถนนสายวงแหวน -
พระราชวังฮอฟเบิรก - สวนสาธารณะสตัดทพารค - อนุสาวรีย
ของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร - ถนนคารทเนอร - หมูบานกริน
ซ่ิง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ / นําทานน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศนอันแสนโรแมนติกท่ีสุดของประเทศออสเตรียใน“เสนทางรถไฟ
สาย เซมเมอรริง” Semmering Railway เสนทางท่ีมีทิวทัศน “ สวยท่ีสุด” จากเมืองกราซลงไปทางใตของออสเตรีย ทาง
รถไฟผานเขตภูเขาวิเศษ เซมเมอรริง

เดินทางถึงกรุงเวียนนา

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเท่ียวชม “ กรุงเวียนนา” (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยกลางแหงความเจริญจากอดีตกาลมา
สูปัจจุบัน เป็นเมืองท่ีไดรับการขนานนามวา “เป็นเมืองท่ีมั่งค่ังดวยศิลปะและการดนตรีระดับโลก”ชื่อเสียงน้ีเป็นผลมาจากนัก
ประพันธบทเพลงวอลท ผูย่ิงใหญท่ีไดใชชวงชีวิตท่ีเวียนนาและสรางผลงานฝากไวท่ีน่ี เชน โวลฟกัง อามาเดอุส โมซารท และลุด
วิก ฟันเบโธเฟน

เริ่มตนจากเขาสู “ถนนวงแหวน” Ring Strasse ผานชม โรงอุปรากร, พระราชวังฮอฟบวรก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวาการ,
มหาวิทยาลัยเวียนนา, โบสถประจําเมือง, ศาลสูง ฯลฯ

ใหทานไดผอนคลายกับการเดินเลนใน “สวนสาธารณะสตัดปารค ” สวนสาธารณะอันรมรื่นใจกลางเมือง และยังเป็นท่ีตั้ง
ของ “ อนุสาวรีย โย ฮันสเตราส จูเนียร” Johannes Strauss ศิลปินท่ีมีชื่อเสียงกองโลก เจาของบทเพลงอมตะ By The
beautiful blue Danube

เขาสูถนนสายชอปป้ิง “ถนนคารทเนอร” ยานถนนการคาท่ีตั้งอยูใจกลางเมือง มีหางสรรพสินคาและรานคาตางๆ มากมาย
เชิญทานเลือกซ้ือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเชน เครื่องแกวเจียระไน, คริสตัล ของท่ีระลึก และ สินคาแบรนดเนมชื่อดังของ
ยุโรป

จากนั้นนําทานไปยังบริเวณ “หมูบานกรินซ่ิง” Village of Grinzing อันเป็นหมูบานเล็กๆท่ีมีชื่อเสียงในดานอาหาร และ
การผลิตไวน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ “หมูบานกรินซ่ิง” Village of Grinzing เมนูพิเศษ ! ขาหมูเวียนนา ในรสชาติแบบออสเตรียตน
ตํารับขนานแท พรอมไวน หรือเบียรเลิศรส ผสมผสาน และขับกลอมดวยดนตรี พ้ืนเมืองอันแสนไพเราะ

พักท่ี Courtyard By Marriott Hotel หรือเทียบเทา

เสนทางรถไฟสายเซมเมอรริง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

คือทางรถไฟอันแสนพิเศษ ซ่ึงสวนใหญจะว่ิงพาดผานเขตพ้ืนท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีถือวา
สวยงามอันดับตนๆของประเทศออสเตรีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



เวียนนา

ถนนสายวงแหวน

พระราชวังฮอฟเบิรก

สวนสาธารณะสตัดทพารค

อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจูเนียร

ถนนคารทเนอร

เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นชื่อเขตการปกครองในออสเตรียดวย
เวียนนาเป็นเมืองใหญท่ีสุดในออสเตรีย เป็นศูนยกลางท้ังเศรษฐกิจและการปกครอง

เป็นถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา ท่ีรายลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก กลุมอาคารพระราชวังของ
จักรพรรดิ อิมพิเรียลอพารตเมนท หอศิลปแหงชาติ และพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

เป็นพระราชวังอันย่ิงใหญของกรุงเวียนนา ปัจจุบันเป็นท่ีทําการของรัฐ เป็นตําหนักท่ีเคย
ใชเป็นสถานท่ีพักของราชวงศตางๆ มากอนซ่ึงสรางมาตั้งแตยุคปี ค.ศ.1300 และยังเป็น
ท่ีพักของผูมีอิทธิพลตางๆ มากมายในออสเตรียมากอน

เป็นสวนสาธารณะท่ีใหญมากในกรุงเวียนนา ในสวนสาธารณะแทบทุกท่ีจะมีรูปป้ันโม
สารตประดับอยู ท้ังยังมีรูปป้ันกับดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว จะทําให
นึกถึงเพลงคลาสสิคของโมสารตขึ้นมาทันที

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูท่ีสแตดพารก ใน
กรุงเวียนนา เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย ซ่ึงบทประพันธเพลงวอลซของเขาเป็นท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง ตลอดชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 สเตราสไดกลายเป็นราชาเพลงวอลซ เน่ืองจาก
ไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันตํ่าตอย ขึ้นมาเป็นเพลงเพ่ือให
ความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงในราชสํานักฮับสบวรกได

เป็นถนนสายชอปป้ิงประจํากรุงเวียนนา เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึง
กําแพงเมือง ชื่อ Strata Carinthianorum แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม และ
เปล่ียนเป็นถนนคนเดินท่ีเอาไวใหคนเดินชอปป้ิง ท่ีมีรานคา รานแบรนดเนมตางๆ ตลอด
สองขางทาง



วันท่ี 8 เมลค - โบสถสตีฟทเมลค - ลองเรือแมน้ําดานูบ - พระราชวังเชิ
นบรุนน

หมูบานกรินซิ่ง
หมูบานพ้ืนเมืองท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของการทําไวนสด เป็นหมูบานปลูกไวนเกาแกของ
กรุงเวียนนา มีรานอาหารท่ีขายไวน เรียกวารานฮอยริเกอร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ขาหมูเวียนนา

 Courtyard By Marriott Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเท่ียวชม “เมืองเมลค” Melk เมืองเล็กๆท่ีมีความสวยงามของบานเรือนในยุค“เรอเนอซองส” เป็นจุดแวะพักยอด
นิยมท่ีตั้งอยูตรงชวงคุงน้ําของแมน้ําดานูบชวงท่ีไหลผานประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีความสําคัญมาแตครั้งโบราณตั้งแต
สมัยยุคโรมันและสมัยของราชวงศบาเบนเบิรกท่ีปกครองออสเตรีย

ชมความงามของ “ โบสถสตีฟทเมลค ” ท่ีมีอายุเกาแกกวา 900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยูบนหนาผาริมฝ่ังแมน้ําดานูป
ชมโบสถใหญท่ีตกแตงดวยศิลปะสไตลบารอคท่ีมีความงดงามวิจิตรพิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว ผนังสุกปล่ังดวยทองเหลืองอราม
ทุกดาน สวนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาใหแลดูสูงชนฟาท่ีแหงน้ีใชเป็นพ้ืนเรื่องของนิยายขายดีระดับโลกเรื่อง A Nome
Of A Rose

นําทานลองเรือแมน้ําดานูป ชมความงามของ “วาเคาน วาเลย” Wachau Valley วาเคานคือดินแดนชวงสั้นๆ บริเวณสอง
ฝ่ังแมน้ําดานูบ ท่ีมีลักษณะภูมิทัศน หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและ หมูสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร
ลักษณะท่ีสรางความโดดเดนใหแกวาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ท้ังสายน้ําดานูบท่ีคดเค้ียว ทุงหญาและพุมไมเขียวชอุมริมฝ่ัง
ไรองุนขั้นบันได, หมูบานท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของตัว, ฟารม ,โบสถ, ปราสาท และซากโบราณสถานฯลฯ

จนถึงสํานักสงฆเมลค ปราสาทเชิรนบือเฮล Schoenbuehel Castle ซากปราสาทอักชไตนดืนชไตน และฮินแทรเฮาส
จนถึงสํานักสงฆเกอทไวกบนยอดเขาท่ีมองเห็นไดแตไกล

ผาน “ปราสาทดรุนสไตล” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ีคุมขังพระเจารชารดใจสิงห แหงอังกฤษ ท่ีมารวมในสงครามครู
เสด *** บริษัทฯ ของสงวนสิทธิง์ดลองเรือระหวางเดือน พ.ย. - มี.ค. เน่ืองจากบริษัทเดินเรือปิดบริการในชวงฤดูหนาว ***

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอนอันย่ิงใหญของ ราชวงศฮัปสบวรกท่ี
ถูกสรางขึ้นในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงคของ “ พระนางมาเรียเทเรซา ” จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมันท่ีตั้งพระไทวา
จะสรางพระราชวังแหงน้ีใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายสในกรุงปารีส” ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเป็นท่ีลา
สัตวปัจจุบันไดตกแตงเป็นสวน และ น้ําพุอยางสวยงาม

สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในหองตางๆ กวา 20 หอง อาทิ หองทรงง าน, หองบรรทม, หองแกลลอรี่, หองมิล
เล่ียน, ไชนีสรูม หองบอลลูม ใชจัดงานเตนรํา หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใชงานอยูเป็นครั้งคราว ฯลฯ ทามกลางอุทยาน
สวนดอกไมนานาพันธุ ท่ีจัดแตงไวอยางรมรื่นงดงาม

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร Rib of Vienna Restaurant เมนูซ่ีโคลงหมูอบรสเลิศ

พักท่ี Courtyard By Marriott Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 9 ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท)

 หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธิง์ดลองเรือระหวางเดือน พ.ย. - มี.ค. เน่ืองจากบริษัทเดินเรือปิดบริการในชวงฤดูหนาว

เมลค

อารามเมลค (โบสถสตีฟท)

ลองเรือแมนํ้าดานูบ

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในรัฐโลวเออร ถัดจากหุบเขาวาเชาไปตามทางแมน้ําดานูบ

ท่ีน่ีเป็นสํานักสงฆของลัทธิเบ็นนาดิคตินของนิกายโรมันคาทอลิกท่ีตั้งอยูบนเนินเขา
เหนือแมน้ําดานูบเหนือเมืองเมลคในประเทศออสเตรีย แอบบีเมลคเป็นท่ีตั้งของสังฆ
มณฑลเมลค เมืองเมลค ”Melk เมืองเล็กๆ ท่ีมีความสวยงามของบานเรือนในยุค “เรอ
เนอซองส” เป็นจุดแวะพักยอดนิยมท่ีตั้งอยูตรงชวงคุงน้ําของแมน้ําดานูบชวงท่ีไหลผาน
ประเทศออสเตรียท่ีตั้งของเมืองน้ีมีความสําคัญมาแตครั้งโบราณตั้งแตสมัยยุคโรมันและ
สมัยของราชวงศบาเบนเบิรกท่ีปกครองออสเตรีย

ลองเรือชมแมน้ําดานูบ แมน้ําท่ียาวท่ีสุดในสหภาพยุโรป และยาวเป็นอันดับสองของทวีป
ยุโรป (รองจากแมน้ําโวลกา) มีตนกําเนิดท่ีแถบปาดํา ในประเทศเยอรมนี เกิดจากแมน้ํา
เล็กๆ สองสาย คือ Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานูบท่ีเมือง
Donaueschingen

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังเชินบรุนน บาย

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา ถูกสรางขึ้นใหหรูหราเทียบเทากับพระรา
ชวังแวรซาย มีหองมากกวาถึง 1,400 หอง ความโดดเดน ก็คือ สถาปัตยกรรมแบบรอกโค
โค โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม “เหลืองเทเรซา”แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจาก
ฝรั่งเศส แตความอลังการก็สามารถสรางความตื่นตาใหกับผูเขาชม จนไดรับการประกาศ
จากยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี1996

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูซ่ีโคลงหมูอบรสเลิศ

 Courtyard By Marriott Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติเวียนนา เพ่ือผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทําคืนภาษี

13.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 925

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 10 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกรุงเวียนนา (เวทชาท) บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของกรุงเวียนนนา เมืองหลวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูในเขต
เวทชาท โดยอยูประมาณ 18 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใตของใจกลางกรุงเวียนนา
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยบริหารจุดหมายปลายทางการบินใน
แถบยุโรป รวมถึงเท่ียวบินระยะไกลสูเอเชีย อเมริกาเหนือ และแอฟริกา

 กิจกรรม เชา

06.45 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัทฯ และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค // เวียนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลับกอน-หลัง)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม./วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระใตทองรถกอนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้ง)

คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป

น้ําด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาทิปหัวหนาทัวร 100 บาท / วัน / ทาน (หากทานประทับใจในการบริการ) 



วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
 

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ

๋ ๋ ้



คืนใหทานภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ
 

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 


