
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

อุทยานโดโลไมท์ - เซาท์ทีโรล - วงัแฮร์เรนคมิซี – ล่องเรือโคนิคซี 
วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคทิซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
21-30 ก.ย. // 19-28 ต.ค.  2561 // 28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2562 



 

 

( กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีาของท่าน) 
 

วนัที่1        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  

เคาร์เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ A – B) พร้อมเจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่2        มิลาน – เซอมิโอเน่ – ทะเลสาบเกรดา – อทุยานโดโลไมต์  บรีเซ่น – โบลซาโน  
00.35 ออกเดินางสู่เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบินที ่TG 940 
07.10 เดินทางถึงกรุงมิลาน ประเทศอติาล ีผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

 จ าก น้ั น น า ท่ าน  อ อ ก เดิ น ท าง สู่ 
Sirmeone เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 
2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็น
แหลมท่ียื่นออกไป ในทะเลสาบการ์
ด้า ซ่ึงมีความยาวกว่า 55กิโลเมตร
เมืองน้ีจึงถูกขนาบขา้งด้วยทะเลสาบ 
ให้ ทุ กท่ านได้ชม เมืองเก่ า ท่ี แสน
สวยงาม มีร้านค้าและ ร้านขนมอยู่
มากมาย เก็บภาพป้อมปราการประจ า
เมือง ท่ีเป็นจุดสัญลกัษณ์ตั้งแต่สมยัยคุโรมนั   

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคารภัตตาคาร  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

น าท่านออกเดินทางสู่ Great Dolomite Road บนเส้นทางสายน้ี คุณจะท่ึงในความยิง่ใหญ่ของขุนเขาอีกคร้ัง
ระยะทางไม่ไกลมากแต่เราจะค่อย ๆ 
ซึมซบับรรยากาศท่ีหาไม่ไดท่ี้ไหนอีก
แล้วในโลกน้ี  เทือกเขาโดโลไมท ์
(Dolomite) ไดรั้บการประกาศให้เป็น
มรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เม่ือ
ปี 2009 ลกัษณะภูมิประเทศเป็นหน้า
ผาสูง สลบักบัหุบเหวลึก เมืองบรีเซ่น 
(Brixen) เมืองเก่าท่ีน่ารัก เต็มไปด้วย
ร้านคา้และร้านกาแฟ จตุัรัสเมืองเก่าท่ี
สวยงามมีเวลาใหท้่านเก็บภาพความงามอยา่งเตม็อ่ิม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขา ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1236 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ :     Four Points Sheraton Hotel  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง          
วนัที่3      โบลซาโน – โอร์ทิเซย – น่ังกระเช้าชมววิ แอล์ป เดอ ซุสซิ   
                ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ดน่ิา ด ิเอมเพสโซ – โบลซาโน  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าผ่อน

คลายกับธรรมชาติที่งดงาม น าท่านขึ้น

กระเช้าสู่  จุดชมวิว แอล์ป  เดอ ซูสซิ 

(Alpe di Siusi) เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี

สามารถเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของ

กลุ่มเขาใน Dolomite ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางชมความงาม
แห่งโดไมทก์นัต่อ ในเส้นทางสวยเล็กๆ 
เพราะเราเช่ือว่า ความสวยงามระหว่าง
ทางนั้ นน่าจดจ าไม่น้อยแวะถ่ายรูปกัน
ไปตลอดทาง ผ่านชมทะเลสาบ เบรียซ 
(Braies) เขต อุท ยานแห่ งชาติ   Fanes 
Sennes Braies ตามต านานกล่าวว่าท่ี น่ี



 

 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของยกัษ์ ท่ีคอยคุม้ครองเหมืองทองค าใตพ้ิภพ จากนั้นชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลู
โน่ทะเลสาบท่ีมีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร ลึกกวา่ 5 เมตร สัมผสัอากาศดี ๆ สูดดมหายใจลึก ๆ ให้ทุกท่าน
ไดช้มความสวยงามของทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ ท่ีใส เป็นเงาสะทอ้นเห็นววิเขาลดหลัน่ไปมา อนัมีฉากหนา้
เป็นโรงแรมสีเหลืองตดักนักบัฟ้าครามสวยจบัใจน าท่านเดินทางสู่เมืองกอร์ตีนา ดมัเปซโซ เมืองแสนสวย
ในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมายาวนาน อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัได้
เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :      Four Points Sheraton Hotel ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
วนัที่4       โบลซาโน – เวอร์เซียโก ด ิโซปรา - น่ังกระเช้าสู่เขาเฮล์ม – เซลล์ อมั ซี  
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
 มีเวลาเก็บความประทบัใจ ค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศอนังดงามของตวัเมือง ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางชม

ความงามแห่งโดไมท์กันต่อ ใน
เส้นทางสวยเล็กๆ เพราะเราเช่ือว่า 
ความสวยงามระหว่างทางนั้นน่า
จดจ าไม่น้อยแวะถ่ายรูปกันไป
ตลอดทาง เดินทางถึงหมู่บา้นเวอร์
เซี ยโก  ดิ  โซ ป รา  (Versciaco di 
Sopra) น าท่านโดยสารกระเชา้ ข้ึน
สู่จดชมวิว เฮล์ม(Helm) ชมความ
งดงามของแนวเขาโดโลไมท์จาก
บริเวณ Helm Restaurant ท่ีท่านจะ
ประทบัใจมิรู้ลืม มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และฟาร์มเล้ียงสัตวท่ี์ท าจ าลองไวต้อนรับนกัท่องเท่ียว  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเซล 

อัม ซี  (Zell am See) เมืองรีสอร์ทริม
ทะเลสาบ ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดใน
ออสเตรีย น าท่านเช็ค-อินโรงแรมท่ีพกั
หลงัจากนั้นมีเวลาให้ทุกท่านเดินเล่น
ส ารวจตัวเมือง หรือนั่งพักผ่อนริม
ทะเลสาบท่ีแสนสวยแห่งน้ี นอกจากน้ี
ยงัมีร้านค้าท่ีจ  าหน่ายสินค้าท้องถ่ิน
และสิ นค้าแบ รนด์ เนมจากยุ โรป
มากมาย 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคารจากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

พกัท่ี :      Tirolerhof Hotel Zell am See  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                                 
วนัที่5        เซลล์ อมั ซี – น่ังกระเช้าขึน้เขาคทิซ์เทียนฮอร์น   
                  ตะลุยลานหิมะ – เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – ล่องเรือทะเลสาบโคนิค 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองคพัรุน (Kaprun) ท่ีตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น Kitzsteinhorn น าท่าน
นั่ ง ก ร ะ เช้ า สู่ ย อ ด เข า  คิ ท ส์ ช ไตน์ ฮ อ ร์ น 
Kitzsteinhorn ท่ีทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของ
ยอดอลัไพน์ มีความความสูง 3,029 เมตร ตั้งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น “Hohe 
Tauern National Park” ก่อตั้งข้ึนใน ปี ค.ศ. 1981 
ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย 
เป็นเขตอนุรักษ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป น าท่านชม
ความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะตลอดทั้งปี 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เด้นท์ (78 ก.ม.) “BERCHTESGADEN” เมืองเก่าท่ีเต็มไปดว้ยศิลปะ

การสร้าง อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน 
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตกแต่งด้วยลายปูน
สไตล์ส ตัด โกและในอ ดีต เคย เป็ น ฐาน
บญัชาการใหญ่ของกองทัพนาซีทางตอนใต ้
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขา อัล
ไพน์และทะเลสาบโคนิก น าท่านล่องเรือชม
ความงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee 
Lake) ห รือ ท่ี รู้จักกัน ในนาม  “ทะเลสาบ
กษัตริย์” เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดในเทือกเขา แอลป์ และล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชันท่ีมีความสูงเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีใสท่ีสุด และอยู่สูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนี น าท่าน
ล่องเรือชมความงดงามรอบๆ ทะเลสาบ โดยเฉพาะการไปชม ความงดงามของ ภู เขาเจนเนอร์ (JENNER 
MOUNTAIN) ท่ีรายลอ้มตวัเมืองแสนสวย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :     Krone Hotel, Berchtesgarden  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง                               
วนัที่6      เบิร์ชเทสการ์เด้นท์ – พระราชวงั แฮร์เรนคมีเซ – ฮัลล์สตทัท์  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 

 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปรีน โดยสารเรือข้ามไปสู่เกาะแฮร์เรนอินเซล Herreninsel (แฮร์เรนอินเซล) เพื่อชม
พระราชวงั แฮร์เรนคีมเซ Herrenchiemsee ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีตั้งอยูบ่นเกาะกลางทะเลสาบ Chiemsee (คีม
เซ) เป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในบา
เยิร์น (บาวาเรีย) พระราชวงัแห่งน้ีเป็น
พระราชวงัท่ีใหญ่และหรูหราท่ีสุดของ
กษัต ริย์ ลุ ด วิก ท่ี ส องแ ห่ งบ าเยิ ร์น 
อ อ ก แบ บ โด ย  Christian Jan, Franz 
Seitz, Georg Dollman  สร้างข้ึนเม่ือปี
ค .ศ . 1878  - 1885  น าท่ าน เข้ าช ม
พระราชวงัท่ีได้รับการขนานนามให้
เป็น “พระราชวงัแวร์ซายน์แห่งบาวา
เรียน” เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีพระราชวงัแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ศิลปะการตกแต่งล้วน อลงัการจาก
ช่างฝีมือในยุคนั้นท่ีท่านจะไดเ้ห็นจากห้องวา่ราชการ, ห้องบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และท่ี โดดเด่นท่ีสุด
คือหอ้งกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตลเ์ฟรนช์โรโคโค  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่เมือง "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝ่ัง

ตะวนัตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ช
ตทัท์ ” หรือ ฮลัล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็น
หน่ึงในเมือง ท่องเท่ียวท่ีได้รับความ
นิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ
ออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่
ในรัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมี
วฒันธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 
3,500 ปี   ช ม เมื อ ง  ฮ าลส ตัด ซ์  ช ม
สถาปัตยกรรมท่ีมีเสน่ห์เฉพาะตวัดว้ยการประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบการณ์จากจารีตประเพณีท่ี
ยงัคงมีชีวติชีวา น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกัในเมืองฮลัสตทัท ์ริมทะเลสาบ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี :      Heritage Hotel / Scalaria Hotel Sankt Wolfgang ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง   
*** ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจ านวนห้องจ ากดั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ย้ายไปยังโรงแรม

ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกงั ทีม่ีบรรยากาศใกล้เคียงแทน 
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วนัที่7      ฮัลล์สตทัท์ – วาเคา – ล่องเรือแม่น า้ดูป – เมลค์ – เวยีนนา       
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั   

น าท่านเดินทางสู่บริเวณวาเคาน์ วาเลย์” (Wachau Valley)  น าท่านลงเรือล่องชมความงามของวาเคาน์ 
วาเลย์ ดินแดนช่วงส้ันๆ บริเวณสองฝ่ัง
แม่น ้าดานูบ  (เพียง 22 ไมล์จากความยาว
ทั้ งส้ิน 1,740 ไมล์) ท่ี มีลักษณะภูมิทัศน์
หลากหลาย มีโบราณสถานทางวฒันธรรม
และ หมู่สถาปัตยกรรมทางประวติัศาสตร์ 
ตามเมืองเล็ก เมืองน้อย เรียงรายตลอดสอง
ฝ่ังแม่น ้ า ลักษณะท่ีสร้างความโดดเด่น
ให้ แ ก่  เข ต ว า เค า  คื อ  ค ว าม งาม ต าม
ธรรมชาติ ทั้งสายน ้ าดานูบท่ีคดเค้ียว ผ่าน
ทุ่งหญา้และพุ่มไมเ้ขียวชอุ่มริมฝ่ัง  ไร่องุ่น
ขั้นบันได, หมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตวั, ฟาร์ม ,โบสถ์, ปราสาท และซาก
โบราณสถานฯลฯ  จนถึงส านักสงฆ์เมลค ์
ปราสาทเชิร์นบือเฮล Schoenbuehel Castle 
ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮิน
แทร์เฮาส์ จนถึงส านักสงฆ์เกอทไวก์บน
ย อ ด เข า ท่ี ม อ ง เห็ น ไ ด้ แ ต่ ไ ก ล  ผ่ าน 

“ปราสาทดรุนสไตล์” Durnstein Castle ท่ีเคยเป็นท่ีคุม
ขังพระเจ้ารชาร์ดใจสิงห์ แห่งอังกฤษ ท่ีมาร่วมใน
สงครามครูเสด  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าคณะเที่ยวชม“เมืองเมลค์”  เมืองเล็กๆที่มีความ

สวยงามของบ้านเรือนในยุค“เรอเนอซองส์”   เป็นจุด
แวะพกัยอดนิยมท่ีตั้งอยูต่รงช่วงคุง้น ้ าของแม่น ้า ดานูบ

ช่วงท่ีไหลผ่านประเทศออสเตรียท่ีตั้ งของเมืองน้ีมี
ความส าคญัมาแต่คร้ังโบราณตั้งแต่สมยัยุคโรมนัและ
สมยัของราชวงศ์บาเบนเบิร์กท่ีปกครองออสเตรีย ชม
ความงามของ “ โบสถ์สตีฟทเ์มลค ์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 
900 ปี ของคณะเบเนดิคทีนท่ีตั้งอยู่ บนหน้าผาริมฝ่ัง



 

 

แม่น ้าดานูป ชมโบสถ์ใหญ่ท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะสไตลบ์ารอคท่ีมีความงดงามวจิิตรพิสดารท่ีสุดในโลก ทีเดียว 
ผนงัสุกปลัง่ดว้ยทองเหลืองอร่ามทุกดา้น ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนเฟรสโกลวงตาให้แลดูสูงชนฟ้าท่ีแห่งน้ี
ใชเ้ป็นพื้นเร่ืองของนิยายขายดีระดบัโลกเร่ือง A Nome of a Rose จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่กรุงเวยีนนา 
น าคณะเท่ียวชม “ กรุงเวียนนา ” Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจาก
อดีตกาลมาสู่ปัจจุบนั เป็นเมืองประวติัศาสตร์ซ่ึงราชวงศ์ฮบัส์บวร์กเป็นราชวงศ์ท่ีมีบทบาทเด่นท่ีสุดใน
ประเทศ “เวยีนนา” เป็นเมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “เป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ดว้ยศิลปะและการดนตรีระดบัโลก”
ช่ือเสียงน้ีเป็นผลมาจาก  นกัประพนัธ์บทเพลงวอลท์ ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีไดใ้ช้ช่วงชีวิตท่ีเวียนนาและสร้างผลงาน
ฝากไวท่ี้น่ี เช่น โวล์ฟกงัอามาเดอุส โมซาร์ท และ ลุดวิก ฟันเบโธเฟน เร่ิมตน้จากเขา้สู่ “ถนนวงแหวน” 
Ring Strasse ผา่นชม โรงอุปรากร, พระราชวงัฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาวา่การ, มหาวทิยาลยัเวยีนนา, 
โบสถ์ประจ าเมือง, ศาลสูง ฯลฯ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการเดินเล่นใน “ สวนสาธารณะสตดัปาร์ค ” 
สวนสาธารณะอนัร่มร่ืนใจกลางเมือง และยงัเป็นท่ีตั้งของ “ อนุสาวรีย ์โยฮนัสเตร้าส์ จูเนียร์ ” Johannes 
Strauss ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เจา้ของบทเพลงอมตะ By the beautiful blue Danube   

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร   

พกัท่ี :     Austria Trend Parkhotel Schönbrunn  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
*** หมายเหตุ ในช่วงฤดูหนาว พ.ย.-เม.ย. ของทุกปีเรือระหว่างวาเคา-เมลค์-ดรุนสไตล์ จะปิดปรับปรุง ทาง

บริษัทฯจะจัดล่องเรือแม่น า้ดานูปในกรุงเวยีนนาแทน แต่ยงัคงเทีย่วเมืองต่างๆระหว่าทางตามปกติ    

วนัที่8      เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ชมเมือง – ช้อปป้ิง 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
น าคณะเข้าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนอนัยิ่งใหญ่ของ 
ราชวงศ์ฮปัสบวร์กท่ีถูกสร้างข้ึนในปลายศตวรรษท่ี 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” 
จกัรพรรดินีแห่งจกัรวรรดิโรมนัท่ีตั้งพระไทวา่ จะ
สร้างพระราชวงัแห่งน้ีให้มีความงดงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ในกรุงปารีส”  ดา้นหลงัของ
พระราชวงัในอดีตเคยใช้เป็นท่ีล่าสัตวปั์จจุบนัได้
ตกแต่งเป็นสวน และ น ้ าพุอย่างสวยงาม อนัเป็น
ท่ีมาของช่ือพระราชวงัเชินบรุนน์ ในอดีตนั้นพระ
ราชินีฝร่ังเศส มารีองัตวัเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวยั
เด็ก ณ พระราชวงัแห่งน้ี และ โมสาร์ทยงัเคยมา
บรรเลงดนตรี จกัพรรดินโปเลียนเคยไดเ้สด็จมาประทบัอยูก่บัพระราชโอรสของพระองค์ สัมผสัความงาม
อนัวิจิตรตระการตาภายในห้องต่างๆ กวา่ 20 ห้อง อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องแกลลอร่ี, ห้องมิล
เล่ียน, ไชนีสรูม หอ้งบอลลูม ใชจ้ดังานเตน้ร า หรือแสดงดนตรี ปัจจุบนัยงัมีการใชง้านอยูเ่ป็นคร้ังคราว ฯลฯ 
ท่ามกลางอุทยานสวนดอกไมน้านาพนัธ์ุ ท่ีจดัแต่งไวอ้ยา่งร่มร่ืนงดงาม 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
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จากนั้นน าคณะเดินทางเขา้สู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ยา่นถนนการคา้ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง มีห้างสรรพสินคา้และ
ร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” 
(St.Stephen Cathedral) หรือในภาษาเยอรมนัวา่ ชเต
ฟานส์โดม (Stephansdom) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้าง
ในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 13  ถือเป็น
โบสถ์คู่บา้นคู่เมืองของประเทศออสเตรีย  มีเวลาให้
ท่านเดินเล่น หรือเลือกซ้ือสินคา้ในย่านกลางเมือง
ตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัท่ี :     Austria Trend Parkhotel Schönbrunn  ท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง       
วนัที่9      เวยีนนา – เดนิทางกลบั 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวยีนนา 

14.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 937 

วนัที่10    กรุงเทพฯ 

05.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะ

เดินทางในขณะนั้น เพ่ือความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวลิด์ คอนเน็คช่ันส์  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มี
อ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 

ออกเดนิทางช่วง 
 

 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย.-ต.ค. 2561 92,900 92,900 92,900 25,900 

28 ธ.ค.-06 ม.ค. 2561 99,900 99,900 99,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มิลาน//เวยีนนา-กรุงเทพฯ(หรือสลบัก่อน-หลงั) 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี
อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท า
ใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
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พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา
ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถในยุโรปท่านละ 16 ยูโร 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมผู้ีส ารองทีน่ั่งครบ 20 ท่าน และได้รับควิการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจาก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง 
ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทาง
มายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความ
ประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าใหก้บั
ทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ

พิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะ
คืนใหท่้านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ 
และมีเอกสารช้ีแจงใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปทีม่ีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 



 

 

3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลกัฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่

ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้

ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การ
ปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


