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วันแรกของการเดินทาง(1)     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิวนิก(เยอรมนี) บินตรงการบินไทย    
21.30 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 8  เคาท๑เตอร๑D   
00.50 น. เหิรฟ้าสูํมิวนิก...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG924 (บินตรง) 

***นําคณะบินตรง...ถึงกรุงมิวนิกเช๎า...ไมํต๎องเสียเวลาตํอเครื่อง...พรอ๎มสะสมไมล๑สูบํัตรทอง*** 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง(2)   มิวนิก-อินซ์บรูกซ์-เมาท์สูไบกลาเซีย-น่ังกระเช้าชมวิว-เล่นหิมะ 
                                    อินซ์บรูกซ์-หลังคาทองค า-เดินชมเมืองแสนสวย 

07.05 น. เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติมิวนิก หลงัผํานพิธีการดาํนศุลกากรเรียบรอ๎ย 
 นําคณะเดินทางข๎ามพรหมแดนเยอรมนี-ออสเตรีย (ระยะทาง203กม.ใชเวลาเดินทาง2ช.ม.16นาที) เป็นประเทศที่ไมํมี

ทางออกสูํทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและเช็กเกีย ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและ
ฮังการี ทางใต๎จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร๑แลนด๑และลิกเตนสไตน๑ สภาพภูมิประเทศของ
ประเทศออสเตรียมีลักษณะเป็นภูเขาและเนินเขา ซึ่งได๎รับการขานนามให๎เป็น "ดินแดนแหํงขุนเขา"  

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย นําคณะเดินทาง ผํานแนวเทือกเขาแอลป์ซึ่งอุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยป่าสน ,ต๎นเบิร๑ชสีเขียงขจี  ที่ปกคลุมด๎วยหิมะสีขาวชํวย

สร๎างความงามให๎กับเส๎นทาง นําคณะเดินทางสูํสถานีกระเช๎า พร๎อมนั่งกระเช๎า สูํยอดเขาสตูไบกลาเซีย Stubai Glacier 
ข้ึนสูํยอดเขาสูง2,900เมตร ในเวลาเพียง 20 นาที ซึ่งเป็นสถานที่รวม
ความดื่มด่ําของหิมะ ประสบการณ๑แหํงความตื่นเต๎นจากขุนเขาอัล
ไพน๑อาณาจักรแหํงหิมะ ทํานจะพบกับ ภูเขาเสียดฟ้า ,เหลําโดม
น้ําแข็ง ที่ดูเสมือนเมืองใหญํ มีเวลาให๎ทํานได๎สนุกสนานกับการเลํน
หิมะตาม หามุมสวยๆถํายภาพตามอัธยาศัย ได๎เวลาพอสมควรออก
เดินทางลงจากยอดเขา พร๎อมนําคณะออกเดินทางตํอสูํ เมืองอินซ๑
บรูกซ๑ เมืองทํองเที่ยวในแคว๎นทิโรล แหํงลุํมแมํน้ําอินน๑ที่มีอายุกวํา 
800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย๑กลางทางการค๎าบนถนนสายโรมัน Via 
Cuaudla Augusta ตั้งอยูํใจกลางเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นแหลํงสกีเป็นที่รู๎จักกัน ดีของชาวยุโรป จนได๎เป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง นําคณะสูํ ถนนมาเรียเทเรซํา ถนนสายหลักของเมืองอินน๑สบรูก เช่ือมระหวํางเขต
เมืองเกํากับยํานช๎อปปิ้งสมัยใหมํ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของ เสาอัน
นาซอยแล (เสานักบุญแอนน๑) ซึ่งตั้งข้ึนเพื่อรําลึกถึงการถอนกองกําลัง 
ทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชมยํานเมืองเกํา ที่ยังคงสภาพและ
บรรยากาศของยุคกลางได๎เป็นอยํางดี อาคารบ๎านเรือนที่มีอาร๑คเดค
ช้ันลํางและมีมุขยื่นออกมาที่ช้ันบน แสดงให๎เห็นถึงสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคตอนปลาย และเรอเนสซองส๑  

                            
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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นําคณะเดินชมสัญลักษณ๑ของเมืองหลังคาทองคําGolden Roof ที่สร๎างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 

หลังคามุงด๎วยแผํนทองแดงเคลือบทองสวํางไสว  และโรงแรมเกําแกํประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร๑แอดเลอร๑ ซึ่งเคยใช๎
ในการต๎อนรับเจ๎านายในราชวงศ๑และบุคคลช้ันสูงจากตํางแดนหลายทําน   

คํ่า บรกิารอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางสูํทีพ่ัก (พักในเมืองเดินเลํนยามคํ่าคืนได๎สบายๆ)  
พักที่ : hilton hotel innbruck /ระดับใกล๎เคียง  
 
วันท่ีสามของการเดินทาง(3)   อินซ์บรูกซ์-วัทเทนส์-ชวารอฟสกีเวิลด-์พิพิธภัณฑ์คริสตัล 
            ซอล์ทเบิร์ก-สวนมิราเบล-ป้อมโฮเฮนซอล์ทเบิร์ก-บ้านโมสาร์ท-ฮัลสตัดท์/เซ็นต์วูล์ฟกัง 
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก (อินซ๑บรูกซ๑-วัทเทนส๑17กม.ใชเวลาเดินทาง17นาที)  

ออกเดินทางสูํ สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิลด๑ Swarovski Crystal World ณ เมืองเมืองวัทเทนส๑" เมืองมาเก็ตทาวน๑ที่มี
ช่ือเสียงในอินส๑บรุค-แลนด๑ (Innsbruck-Land District) โดยตัวเมืองนั้นอยูํ
ในโลเวอ อินน๑ วัลเลํย๑ (Lower Inn Valley) โรงงานผลิตคริสตรัลที่มีช่ือเสียง
ระดับโลก หรือที่รู๎จกกันในช่ือ ซึ่งปัจจุบันได๎กลายเปน็สถานที่ทอํงเที่ยวหลกัของ
เมืองกลําวกันวําถ๎ามาเที่ยวออสเตรีย แล๎วไมํได๎มาเยือนสวารอฟสกี้ คริสตัล 
เวิลด๑ก็เหมือนมาไมํถึงออสเตรีย เพราะคุณจะพลาดโอกาสได๎ตื่นตาตื่นใจกับ
ความอลังการของสวารอฟสกี้ เข๎าชมภายใน คริสตัล เวิลด๑ มิวเซียม ซึ่งภายในมี
การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับคริสตัลตามห๎องตํางๆ โดยมีห๎องใต๎พื้นดิน 14 
ห๎อง รํวมสร๎างสรรค๑ธีมตํางๆ ใน แตํละห๎องโดยศิลปินอาทิ ไบรอัน อีโน, คีธ แฮ
ริ่ง และนิกิ เดอ แซงต๑ ฟาลล๑ เฉลองโอกาสครบรอบ100 ปขีองบริษัท พร๎อมซื้อคริสตอลแท๎ๆไว๎เป็นที่ระลึก  

บําย นําคณะเดินทางสูํ เมืองซอล๑ทเบริ๑ก ตั้งอยูํตอนกลางของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่เกําแกํตั้งแตํยุคโรมัน และ เป็นเมือง
ที่ในอดีตมีกฏหมายกําหนดให๎ทุกคนต๎องเรียนการดนตรี ซึงทําให๎เป็นเมืองกําเนิดของคีตกวีตํางๆมากมาย เชํน โมซาร๑ท 

เมืองซอล๑ทเบิร๑กยังเป็นสถานที่ถํายทําภาพยนตร๑เรื่องเดอะซาวน๑ออฟ มิวสิก นําคณะชมความสวยงามของ สวนหน๎า
พระราชวังมิราเบลที่ประวัติความเป็นมาอันสุดแสนโรแมนติก ทั้งยังเป็นตัวอยํางอันยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมสไตล๑บา
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โรก เมื่อปี 1606 เจ๎าชายอาร๑คบิชอปแหํงซาลซ๑บูร๑ก Wolf 
Dietrich von Raitenau รับสั่งให๎สรา๎งพระราชวังอันเลอเลิศ
แหํงนี้ข้ึนแดํพระสนม Salome Alt จากนั้นเจ๎าชายอาร๑คบิช
อปอีกพระองค๑หนึ่งจึงทรงโปรดให๎มีการปรับปรุงพระราชวัง
แหํงนี้ใหมํ โดยสถาปนิกสไตล๑บาโรกผู๎เลื่องช่ือ Johann 
Lukas von Hilterbrandt ในชํวงปีทศวรรษ 1700 ในวันนี้ 
พระราชวังถูกใช๎เป็นพื้นที่ทางการของนายกเทศมนตรีแหํง
ซาลซ๑บูร๑ก  
นําคณะเดินชมความสวยงามของสวนอันงามพิสุทธ์ิ นักจัดแตํงสวนและผู๎ที่
ช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติจะถูกดึงดูดไปกับภูมิทัศน๑อันนําประทับใจ 
สวนที่นี่คือผลงานช้ินเอกของการจดัแตํงพืชพรรณไม๎ มีมุมสําหรับให๎เก็บภาพ
ที่ยอดเยี่ยมหลากหลายโดยมีพระราชวังเป็นฉากหลัง แวะชมน้ําพุเพกาซัส 
รายล๎อมด๎วยผลงานสลักเสลาฝีมือของ Ottavio Mosto ซึ่งสื่อถึงธาตุทั้งสี่ 
อันได๎แกํ ดิน น้ํา ลม ไฟ ภายในสวนแคระ คุณจะพบรูปปั้นมากมายที่มี
ต๎นแบบจากผู๎คนที่มีชีวิตอยูํจริงจากชํวงปีทศวรรษ 1700 เดินทางข๎ามสูํฝั่ง
แมํน้ําซัลซาร๑ เดินทางเข๎าสูํเขตเมืองเกําที่ ถนนเกรไทเดร๎ ที่มีการตกแตํงไว๎
อยํางงดงาม ตกแตํงด๎วยป้ายช่ือร๎านค๎าอันวิจิตร ให๎คณะได๎ถํายภาพที่ระลึกหน๎า บ๎านโมสาร๑ท  
***นําคณะเดินทางสูํที่พักริมทะเลสาบฮัลสตัดท๑ หรือ เซ็นต๑วูล๑ฟกัง ST.WOLFKANG*** 

คํ่า บรกิารอาหารมื้อคํ่า ( พิเศษ! ปลาเทราส๑ เพือ่ให๎เข๎ากบับรรยากาศ/ทํานละ1ตัว) 
พักที่ : hERRITAGE hotel/scalaria HOTEL/ใกล๎เคียง4 หรือ5 (พัก
เมืองริมทะเลสาบ)***(โปรแกรมนี้พักยังเมืองฮัลสตัทด๑ หรือเมืองเซ็นต๑วูล๑ฟกัง เมืองแสน
สวยริมทะเลสาบ)******หมายเหตุ เมืองฮัลสตัทท์ หรือเซ็นต์วูล์ฟกังเป็นเมืองท่ีมี
โรงแรมจ านวนไม่มากนัก หากช่วงท่ีท่านเดินทางโรงแรมในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม หรือมี
จ านวนห้องไม่เพียงพอส าหรับคณะ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนท่ีพักเป็นท่ี
เมืองเซ็นต์วูล์ฟกัง หรือเมืองอ่ืนใกล้เคียงแทน*** 

 
วันท่ีสี่ของการเดินทาง(4)  จุดชมวิว5FINGER-ฮัลสตัดท์(มรดกโลก)เมืองริมทะเลสาบแสนสวย 
                                เหมืองเกลือ Salt Mine-กราซ(มรดกโลก) 
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําคณะพิสูจน๑ความสวยงามที่จุดชมวิวที่สูง สวย เสียว แตํดู
แล๎วปลอดภัยและไอเดียเก๐แหํงนี้ ตั้งอยูํที่ Krippenstein มี
ช่ือเรียกวํา 5Fingers หรือ5นิ้วมาจากลักษณะของจุดชมวิว 
ที่เหมือนกางนิ้วมือยื่นออกไป เป็นจดุชมวิวที่มีช่ือเสยีง 1 ใน
10ของโลก  
***การขึ้นจุดชมวิว5Fingerจะต้องดูสภาพอากาศเป็นส าคัญ หากอากาศปิดในช่วงฤดูหนาว มีหมอกลงปกคลุม
หนาแน่น ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการงดขึ้นจุดชมวิวท่ีเมือง HALLSTATT แทน เพ่ือความปลอดภันของคณะ*** 
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นําคณะออกเดินสูํเมือง ฮัลล๑สตัดท๑ HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบแสนสวยงามระดับโลก 

 เดินชมเมืองที่ได๎ช่ือวําเมืองที่ตั้งอยูํริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก สวยจนได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็น”มรดกโลก”unesco 
ภาพของหมูํบ๎านที่มีเทือกเขาเป็นองค๑ประกอบอยูํด๎านหลังที่งดงาม ราวกับภาพวาด คือภาพที่ได๎ถูกเผยแพรํมากที่สุดของ
ประเทศออสเตรีย อยูํในรัฐอัปเปอร๑ออสเตรีย (UpperAustria)ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐ ของประเทศออสเตรีย เป็นเมือง
ทํองเที่ยวเล็กๆที่ตั้งอยูํทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต๎ของทะเลสาบฮัลล๑ชตัทท๑ (Lake Hallstatt) หรือ ฮัลล๑ชตัทท๑เทอร๑ซี 
(HallstatterSee)  
ทะเลสาบในเขต ภูมิภาคซาลซ๑คัมเมอร๑กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร๑ที่สําคัญมากแหํงหนึ่งของ
ประเทศออสเตรีย สําหรับความโดดเดํนของเมืองนั้น สิ่งแรกที่นักทํองเที่ยวจะสัมผัสได๎ก็คือความเป็นเมืองชนบทเล็กๆที่มี
อากาศแสนบริสุทธ์ิ เหมาะอยํางยิ่งที่จะเดินทางมาพักผํอนตากอากาศ และชมทัศนียภาพสวยๆของตัวเมืองที่ถูกโอบล๎อม
ไปด๎วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหงําน...ฮัลล๑ชตัทท๑ ก็ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่คํูรักมักจะมาเดินทอดนํอง จูงมือกัน
เพื่อดื่มด่ํากับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อากาศที่สดช่ืนและปราศจากมลพิษ จึงทําให๎เราน้ันอดไมํได๎ที่จะสูดหายใจ
ให๎เต็มปอด ถึงแม๎วําฮัลล๑ชตัทท๑จะไมํมีอาคารสถาปัตยกรรมเกําแกํให๎ได๎ช่ืนชม บ๎านเรือนมิได๎ใหญํโตหรูหรา แตํมันก็
ทดแทนด๎วยความเรียบงํายที่เกือบจะสมบูรณ๑แบบ ประหนึ่งดังหญิงงามที่ไมํต๎องการสิ่งปรุงแตํงใดๆ อิสระให๎ทํานได๎เดิน

เที่ยวชมบรรยากาศตามอัธยาศัย หรือสามารถเข๎าไปพิสูจน๑ความกล๎ากันแบบเบาๆที่  ไบน๑เฮาส๑ หรือ โบน๑เฮาส๑ 
เป็นอาคารขนาดเล็กที่แยกออกจากคริสตจักร ซึ่งภายในเป็นที่เก็บหัวกะโหลกที่มีมากกวํา1,200 กะโหลก 
โดยแตํละกะโหลกจะมีช่ือของเจ๎าของสลักติดไว๎อยํางเป็นระเบียบสํวนใหญํล๎วนเป็นของคนที่เสียชีวิตใน
ศตวรรษที่ 18-19 (มีเวลาชมเมืองสบายๆไมํต๎องเรํงรีบ)    

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย นําคณะเที่ยวชม เหมืองเกลือ Salt Mine ซึ่งดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยว ที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวมาชม

ทํารายได๎มหาศาล นําทํานผจญภัยใน เหมืองเกลือ เรียนรู๎ข้ันตอนการขุดหาเกลือ ซึ่งถือวําเป็นทรัพยากรที่มีคําดุจทอง 
สร๎างความมั่งค่ังให๎กับอาณาจักร สนุกสนานกับการเปลี่ยนระดับในเหมืองด๎วยไม๎เลื่อนแบบชาวเหมืองในอดีต 

              

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
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บําย นําคณะออกเดินทางสูํ เมืองกราซ(มรดกโลก) ที่ได๎รับการอนุรักษ๑เป็นอยํางดี และได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก
องค๑การ ยูเนสโก๎ UNESCO ให๎เป็นเมืองหลวงแหํงวัฒนธรรมในปี 2003 นําคณะชม เขตเมืองเกํา  ซึ่งเป็นเขตเมืองเกํา

ดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษ ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเกําคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเดํนที่มีอายุยาวนาน หลํอ
เลี้ยงวิถีชีวิตผู๎คนด๎วยทํวงทํานองแหํงศิลปะ และวัฒนธรรม แม๎วําทางด๎าน
การเมืองกราซจะเฟื่องฟูอยูํเพียงชํวงสั้นๆ ก็ตาม ถํายภาพคํูกับชมหอนาฬิกา
ประจําเมืองที่มีช่ือเสียง กราซ เป็นแหลํงรวมสถาปัตยกรรมตํางๆจากทุกสมัย
ทั้ง โกธิค เรอเนส๑ซองส๑ และบารอก จนถึงยุคย๎อนยุค และ ยุคยูเกนดัชทิล
(อาร๑ตนูโว) ให๎ทํานได๎เดินเที่ยวชมยํานการค๎าที่จําหนํายสินค๎าราคาถูกกวําที่
เวียนนา หรือเพลิดเพลินกับเมืองที่ตั้งอยูํริมแมํน้ํา  

คํ่า บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข๎าสูํที่พัก...อิสระกับ
การพักผํอน   

พักที่ : COURT BY MARRIOTT/ MUCURE HOTEL/ NOVOTEL HOTEL /ระดับใกล๎เคียง 
วันท่ีห้าของการเดินทาง(5)   กราซ-น่ังรถไฟสายมรดกโลก(เซมเมอร์ริง)-เวียนนา 
                                  เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์-ดินเนอร์พ้ืนเมืองย่านกรีนซิ่ง                                        
เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

นําคณะนั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน๑อันแสนโรแมนติกที่สุดของประเทศออสเตรีย
ใน“เส๎นทางรถไฟสายเซมเมอร๑ริง”(มรดกโลก)Semmering Railway
เส๎นทางที่มีทิวทัศน๑“สวยที่สุด” จากเวียนนาลงไปทางใต๎ของออสเตรีย ทาง
รถไฟผํานเขต  ภูเขาวิเศษ เมื่อปี 1841 คาร๑ล ฟรีดริค คูเบ็ค วําจ๎างให๎สร๎าง
ทางรถไฟไปยังทริเอสเต แตํวิศวกรโยธาจากเวนิส คาร๑โล ดิ เกห๑กา ผู๎ได๎รับ
มอบหมายให๎ทํางานนี้ได๎ตัดทางรถไฟผํานชํองเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่ง
ในยุคนั้นถือวําเป็นทาง“รถไฟที่สูงที่สดุในโลก”โดยใช๎เวลากํอสรา๎งเพียง 6 ปี 
คือระหวํางค.ศ. 1848 - 1856ในยุคนั้นโครงการที่ท๎าทายนี้ได๎รับคํา
สรรเสริญวําเป็นการผสานเทคโนโลยีกับธรรมชาติได๎ลงตัวที่สุด และยังคง
ได๎รับคําสรรเสริญนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ๑-ชนี
แบร๑ก ถือเป็นแหลํงที่หมายของการพักผํอนที่มีระดับของยุโรป เส๎นทาง
รถไฟกว๎างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอยํางทั่วถึง กระทํอมพักแรม และ
กิจกรรมแบบอัลไพน๑ ชํวยเกื้อหนุนการให๎บริการของที่พักแบบพื้นเมือง 
*กรณีรถไฟปิดซ่อมรางอาจจะต้องนั่งรถและต่อรถๆฟบางช่วง 

                            
 
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บําย นําคณะเข๎าชมภายใน พระราชวังเชินบรุนน๑ (มรดกโลกUnesco) Schonbrunn Palace ซึ่งอดีตเป็นที่ประทับของ  

จักรพรรดิแหํงราชวงศ๑ฮับส๑บูร๑ก ตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 18 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ 
Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตํงช้ันเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของ
สวนสัตว๑แหํงแรกของโลก ปัจจุบันได๎รับการประกาศให๎เป็น”มรดกโลก”และเป็นสถานที่ทํองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากในกรุง
เวียนนา ในปี ค.ศ. 1569 สมเด็จพระจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 แหํงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิได๎ใช๎พระราชทรัพย๑สํวน
พระองค๑ในการซื้อที่ดินที่น้ําทํวมถึงริมฝั่งแมํน้ําเวน ตั้งอยูํระหวํางเขตเมดลิงกับเขตไฮต๑ซิง ที่ซึ่งเดิมประชาชนใช๎ทํามาหา
กิน และในปี ค.ศ. 1548 ได๎มีการสร๎างพระที่นั่งที่มี ช่ือ วําแคตเตอร๑เบิร๑ก ซึ่งที่มาของช่ือ พระราชวังเชินบุรนน๑ 
(Schönbrunn) แปลวําน้ําพุอันสวยงาม นําคณะเข๎าชมห๎องตํางๆกวํา 20 ห๎อง อาทิ ห๎องทรงงาน, ห๎องบรรทม, ห๎อง
แกลลอรี่, ห๎องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห๎องบอลลูม หรือแสดงดนตรี ฯลฯ   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ หมูํบ๎านกรินซิ่ง Village of Grinzing หมูํบ๎านพื้นเมืองที่มีช่ือเรื่องการผลิตไวน๑ ให๎ทํานได๎อิ่มอรํอย
กับ อาหารพื้นเมือง ในรสชาติแบบเวียนนาต๎นตํารับขนานแท๎ พร๎อมไวน๑เลิศรส+ขับกลอํมด๎วยดนตรีพื้นเมืองอันแสนไพเราะ  

พักที่ : Hilton danube waterfront/ Hotel Savoyen Vienna/  
(พักโรงแรมระดับ4ดาว****เวียยนา2คืนสบายๆ ไมํต๎องย๎ายกระเป๋า) 
 
 
วันท่ีหกของการเดินทาง(6)  วาเคาน์-เมลค์-มหาวิหารเมลค์-พระราชวังเบลวาแดร-์เวียนนา 
                                 ถนนวงแหวน-ช้อปป้ิงคาร์ทเนอร์สตรีท 
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําคณะออกเดินทางสูํ เขตวาเคา Wachau ดานูบวัลเลย๑ ระหวํางการเดินทางผํานหมูํบ๎านแสนสวย ที่มีช่ือเสียงของ
ประเทศออสเตรีย สัมผัสบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ เลาะเรียบแมํน้ํา
ดานูบ ผํานชมไรํไวน๑ที่มีช่ือเสียงของประเทศ แคํนั่งรถชมทัศนียภาพ 
ต๎องขอบอกวําวิวสวยงามนําประทับใจสุดๆ ซึ่งน๎อยทัวร๑นักจะได๎สัมผัส
บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแบบนี้ ระหวํางทางผํานชมปราสาทเกําแกํ
มากมายบนยอกเขา ปราสาทที่สํ า คัญคือ ปราสาทดูรน์สไตน์ 
Durnstein Castle ปราสาทในยุคกลางที่วํากันวําเคยใช๎เป็นที่คุมขัง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1569
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1548
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พระเจ๎าริชาร๑ดใจสิงห๑ เมื่อยุคสงครามครูเสด  เดินทางสูํหมูํบ๎านสปิทซ๑ Spitz ตอนเหนือประเทศ 
 ลัดเลาะริมฝั่งแมํน้ําดานูบ”ชมความสวยงามทางธรรมชาติ และปราสาทโบราณเกําแกํ 2ฝั่งแมํน้ําแหํงประเทศออสเตรีย

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยงามของหมูํบ๎านริมแมํน้ํา 
*** เส๎นทางแหํงสายน้ํา***ปราสาทโบราณ***ไรํองุํนที่ใช๎ผลติไวน๑ไวน๑ช้ันดี / วิว100ล๎าน  
และวิวหมูํบ๎านทางชนบท***ประทบัใจแนํนอน...ไมํซ้ําแบบใร*สูเํมืองเมลค๑MELKคณะเดินทางเข๎าสูํ เมอืงเมลค๑ Melk 

เมืองเลก็ๆที่มีความสวยงามของบ๎านเรอืนในยุคเรอเนอซองส๑ เป็นจุดแวะพักยอดนิยมที่ตั้งอยูํตรงชํวงค๎ุงน้ําของแมํน้ํา
ดานูบชํวงที่ไหลผํานประเทศออสเตรียที่ตั้งของเมืองนี้มีความสําคัญมาแตํครั้งโบราณตั้งแตํสมัยยุคโรมัน และสมัยของ
ราชวงศ๑บาเบนเบริ๑กทีป่กครองออสเตรีย  
น าคณะเดินชมเมืองถ่ายภาพกับ โบสถ๑สตีฟท๑เมลค๑  ท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี เป็นสํานักสงฆ๑ของลัทธิเบ็นนาดิคตินของ
นิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยูํบนเนินเขาเหนือแมํน้ําดานูบ
เหนือเมืองเมลค๑ในประเทศออสเตรีย แอบบีเมลค๑เป็นที่ตั้ง
ของสังฆมณฑลเมลค๑ ในปัจจุบันตัวอาคารแบบบาโรกอัน
สง่างามท่ีเห็นสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1702 ถึงปี ค.ศ. 
1736 ตามแบบท่ีออกโดยยาคอป พรันด์เทาเออร์ สิ่งที่
นําสนใจของแอบบีโดยเฉพาะคืองานจิตรกรรมฝาผนังโดยโยฮันน๑ มิคาเอล โรทท๑เมเยอร๑ และห๎องสมุดที่มีหนังสือวิจิตร
ของยุคกลางจํานวนมากมาย ที่รวมทั้งงานสะสมต๎นฉบับดนตรอีันมีช่ือเสียง และจิตรกรรมฝาผนังโดยพอล โทรเกอร๑ ความ
มีช่ือเสียงและความสําคัญทางด๎านการให๎การศึกษา 

                            
ของแอบบีทําให๎เมลค๑รอดจากการถูกยุบภายใต๎สมเด็จพระจักรพรรดิโจเซฟที่ 2 เมื่อแอบบีออสเตรียอื่นๆ ตํางก็ถูกยึดและ
ยุบกันไปตามๆ กันระหวํางปี ค.ศ. 1780 ถึงปี ค.ศ. 1790 และก็สามารถรอดมาได๎จากการถูกทําลายอกีหลายครั้งตํอมา ที่
รวมทั้งระหวํางสงครามนโปเลียน และระหวํางชํวงเวลาหลังจาก “การผนวกออสเตรีย” โดยนาซีที่เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 
1938 เมื่อสถานศึกษาและสํวนใหญํของแอบบีถูกยึดครองโดยรัฐ แอบบีได๎รับสถานศึกษาคืนหลังจากสงครามโลกครั้งที่
สอง และในปัจจุบันสถานศึกษาของแอบบีรับนักเรียนได๎เกือบ 900 คนทั้งชายและหญิง 

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บําย นําคณะเที่ยวชม เวียนนา(ออสเตรีย) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเป็นช่ือเขตการปกครองในออสเตรียด๎วย

เวียนนาเป็นเมืองใหญํที่สุดในออสเตรีย เป็นศูนย๑กลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง  
แวะเก็ยภาพสวยๆบริเวณด๎านหน๎า พระราชวังเบลวาแดร๑ พระราชวัง
บาโรคที่สวยที่สุดในยุโรป 
ให๎ทํานได๎น่ังรถชมวิวบน ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา โครงการถนน
วงแหวนรอบกรุงเวียนนา โดยขนาดของโครงการนี้จูงใจสถาปนิกจาก
ทั่วยุโรป มีการกํอสร๎างอาคารที่ทําการของราชสํานักและของรัฐ รวม
ไปถึงที่พักอาศัยของชนช้ันสูงในยุคของริงสตราเซ ํการค๎า ศิลปะ ละคร
ร๎อง กวีนิพนธ๑ และภาพเขียน ได๎รับความสนใจจากประชาชน ทําให๎อาคารสถานที่ ตํางๆ ที่รายล๎อมรอบดูโดดเดํนเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Melk&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1702
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1736
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1736
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Prandtauer&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Michael_Rottmayr&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Troger&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1780
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1790
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/Anschluss
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1938
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1938
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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เอกลักษณ๑จัดวางได๎อยํางลงตัว เริ่มตั้ งแตํพระราชวังฮอฟบรูก๑  กลุํมอาคารพระราชวังของจักรพรรดิ อิมพิ
เรียลอพาร๑ตเมนท๑ หอศิลป์แหํงชาติ และพิพิธภัณฑ๑  
นําคณะเที่ยวชม สวนสตัดปาร๑ค อนุสาวรีย๑ทํานโยฮันส๑ ราชาแหํงเพลง
วอลซ๑ช่ือดังแหํงกรุงเวียนนา ซึ่งบทประพันธ๑เพลงวอลซ๑ของเขาเป็นที่
รู๎จักอยํางกว๎างขวางโดยเฉพาะอยํางยิ่ง เดอะบลูดานูบ ชํวงที่เขายังมี
ชีวิตอยํู และเป็นผู๎สร๎างให๎เกิดกระแสความนิยมเพลงวอลซ๑ ตลอดชํวง
คริสต๑ศตวรรษที่ 19 สเตราส๑ได๎กลายเป็นราชาเพลงวอลซ๑ เนื่องจากได๎
ปฏิวัติรูปแบบวอลซ๑ด๎วยการยกระดับเพลงระบําชาวนาอันต่ําต๎อย 
ข้ึนมาเป็นเพลงเพื่อให๎ความบันเทิงแกํบุคคลช้ันสูง นําคณะเดินชม
บรรยากาศพร๎อม ช๎อปปิ้ง ณ ถนนคาร๑ทเนอร๑ kartner strasse ยํานถนนการค๎าที่ตั้งอยูํใจกลางกรุงเวียนนา มี
ห๎างสรรพสินค๎าและร๎านค๎าตํางๆ มากมาย สามารถใช๎เวลาเดินชมสินค๎านานาชนิด หรือ เดินชมความงามของโบสถ๑เซนต๑
สตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค ตั้งอยูํโดดเดํนเป็นสงํา เป็นสัญลักษณ๑
ของกรุงเวียนนา เชิญเลือกซื้อหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเชํน 
เครื่องแก๎วเจียระไน, คริสตัล ของที่ระลึกตํางๆ นั่งจิบกาแฟต๎นตํารับ
แท๎ ชมชีวิตผู๎คนของชาวเวียนนาตามอัธยาศัย หรืออาจใช๎เวลาวําง
ทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ และเค๎ก 
***ถนนคนเดินเดินที่สวยทีสุ่ดแหงํหนึง่ในทวีปยุโรป*** 
แบรนด๑ หลุยส๑,ชาเนล,แอร๑เมส,ปราด๎า,กุซซี่,รโิมวํา,นาฬิกาแบรนด๑
งๆ 

คํ่า อาหารมื้อคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช๎อปปิ้ง(ไมํรวมอาหาร)/เดินทางกลับสูํที่พัก   
พักที่ : Hilton danube waterfront/ Hotel Savoyen Vienna/  
(พักโรงแรมระดับ4ดาว****เวียยนา2คืนสบายๆ ไมํต๎องย๎ายกระเป๋า) 
             

 
วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง(7)   ลินซ์-สนามบินมิวนิก-กรุงเทพฯ 
เช๎า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําคณะเดินทางสูํสนามบินเพื่อเช็คอิน และทําTAX REFUND  
14.25 น. เหิรฟ้ากลับสูํกรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG925 (บินตรง) 

***นําคณะบินตรงโดยสายการบินไทยTG...ไมํต๎องเสียเวลาตํอเครื่อง...พร๎อมสะสมไมล๑สูํบัตรทอง*** 
วันท่ีแปดของการเดินทาง(8)    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.05 น. เดินทางถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร๎อมความประทับใจ 
 Grand Austria 

08 Days  
 

*โปรแกรมนีเ้น๎นทํองเที่ยวสบายๆ เดินทางไมํไกล มีเวลาเดนิเที่ยวชมเมอืงมรดกโลกเต็มที่* 
 
 

*กรุณาสํารองที่นั่งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 04-16สัปดาห๑ เพือ่ควาสมสะดวกในการยื่นวีซํา* 
ทัวร๑นี้รวมน้ําด่ืมให๎วันละ 1 ขวด/1ทําน เรียบรอ๎ยแล๎ว 

โปรแกรมนีร้วมทปิคนขับรถ+รวมคําVISA ให๎เรียบร๎อยแล๎ว ไมํต๎องจํายเพิ่ม 
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดดีี  
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คํูฮันนีมูน เดินทางไมํเหนื่อย 
 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

 
 

แกรนด์ออสเตรีย 8วัน เจาะลึก TG DELUXE พักดี ทานดี /รวมวีซ่า VISA 
เหมาะกับท่านท่ีชอบเท่ียวแบบ พักดี ทานดี100% ทัวร์แนะน า++โรงแรม4ดาว****ดีดี 

ทัวร๑นี้รวมน้ําด่ืมให๎วันละ 1 ขวด/1ทําน เรียบรอ๎ยแล๎ว 
โปรแกรมนีร้วมทปิคนขับรถ+รวมคําVISA ให๎เรียบร๎อยแล๎ว ไมํต๎องจํายเพิ่ม 

**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบDELUXE TOUR พักโรงแรมดดีี  
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว** 

เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัว และคูรัก คํูฮันนีมูน เดินทางไมํเหนื่อย 
*กรุณาสํารองที่นั่งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 04-16สัปดาห๑ เพือ่ควาสมสะดวกในการยื่นวีซํา* 

ชํวงการเดินทาง 
CHECK-IN3ทุํมของวันแรก 

ผู๎ใหญํ  
ราคาทํานละ 

พักห๎องละ2ทําน 

เด็กอายุ 
ต่ํากวํา12ปี  

1เด็ก+1ผู๎ใหญ ํ

เด็กอายุ 
ต่ํากวํา12ปี  

1เด็ก(มเีตียง) 
+2ผู๎ใหญ ํ

พักทํานเดียวตํอ1
ห๎อง 

จํายเพิ่ม 

เดือนกรกฎาคม 
หยุดอาสาฬบูชา 13-20ก.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

20-27ก.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
หยุดวันเฉลิมฯ 27ก.ค.-03ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนสงิหาคม 
03-10ส.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

หยุดวันแมํ 10-17ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
17-24ส.ค./24-31ส.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนกันยายน 
07-14ก.ย./14-21ก.ย. 
21-28ก.ย./28ก.ย.-05ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

เดือนตุลาคม 
05-12ต.ค. 

89,900 89,900 86,900 18,000 

หยุดคล๎ายวันสวรรคต 12-19 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 
หยุดวันปิยะมหาราช 19-26 ต.ค. 89,900 89,900 86,900 18,000 

26ต.ค.-02พ.ย. 89,900 89,900 86,900 18,000 
เดือนพฤศจิกายน 
02-09พ.ย./09-16พ.ย. 
16-23พ.ย./23-30พ.ย. 
วันพํอ 30พ.ย.-07ธ.ค. 

85,900 85,900 82,900 18,000 

เดือนธันวาคม 
04-11ธ.ค./07-15ธ.ค. 

85,900 85,900 82,900 18,000 

ชํวงหยุดปีใหม ํ
28ธ.ค.-04ม.ค. 
 ( วันสวยมาก ไมํต๎องลางาน ) 

92,900 92,900 89,900 25,000 

โดยชําระมัดจําเป็นเงินสด30,000บาท(ปกติ) 40,000(ชํวงวันหยุด)  
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม//คําต๋ัวเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ)  
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คํารถปรบัอากาศนําเที่ยวตามระบุไว๎ในรายการ พรอ๎มคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง กฎหมายในยุโรปไมํอนญุาตให๎คนขับรถเกิน 12ช.ม./
วัน  
 คําที่พักตามโรงแรมทีร่ะบุไว๎ในรายการ หรอื ระดับเทียบเทํา และราคาโรงแรมจะปรบัข้ึน 3-4 เทําตัว หากวันเข๎าพักตรงกับงาน

เทศกาล เทรดแฟร๑หรืองานประชุมตํางๆ อันเป็นผลที่ทําให๎ตอ๎งมีการปรับเปลี่ยนที่พกั โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  
 คําอาหาร คําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่ตํางๆ และคํายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเที่ยว ตามที่ระบุไว๎ในรายการ 
 คํารถนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ คําหัวหน๎าทวัร๑ และไกด๑ท๎องถ่ินนําเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
 คําธรรมเนียมน้ํามันและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทําการจอง / ***
รวมค่าวีซ่าแล้ว*** 
 คําประกันชีวิตกรณีอบุัติเหตุในระหวํางการเดินทาง ค๎ุมครองในวงเงินไมเํกินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเํกิน ทํานละ 100,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม๑)  
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม//ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําเครื่องดื่มและคําอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, คําโทรศัพท๑, คําซักรีด คําอาหารและ
เครื่องดืม่สัง่พิเศษนอก 
 คําทําหนังสือเดินทาง, คําทําใบอนุญาตกลบัเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว (เป็นหน๎าที่ของผูเ๎ดินทางในการจัดทําเอง) 
 คําทิปสําหรบัหัวหน๎าทัวร๑ ทํานละ 800-1000บาท (ให๎ทํานพิจารณาตามการบริการ)  
 คําธรรมเนียมน้ํามันทีท่างสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีกในภายหลัง*คําปรับสําหรบัน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่กินจากที่ทาง
สายการบินกําหนดไว๎ เง่ือนไขการช าระเงิน 
 กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระงวดแรก 30,000-40,000 กํอนการเดินทาง พร๎อมแฟกซ๑สําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง Passport   และ

คําใช๎จํายสํวนที่เหลือกรุณาชําระกํอนวันย่ืนวีซํา หรือไมํน๎อยกวํา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกํอนลํวงหน๎า 10 วัน ซึ่งจะเกิดข้ึนได๎ก็ตํอเมื่อไมํสามารถทํากรุ๏ปได๎อยํางน๎อย 25 ทําน ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให๎ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร๑อื่นให๎ ถ๎าทํานต๎องการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมรํับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความลําช๎าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย๑สินสญูหายตามสถานที่ตํางๆ และอื่นๆ ที่อยูํนอกเหนอืการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ 
คําใช๎จํายเพิ่มเตมิที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ๎อม เชํน การเจบ็ป่วย การถูกทําร๎าย การสูญหาย ความลําช๎า หรือ จากอุบตัิเหตุตํางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวร๑นี้เป็นแบบเหมาจํายเบ็ดเสร็จ หากทํานสละสิทธ์ิการใช๎บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า และออก
ประเทศไมํวําในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทํานได๎ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมํวําจะเป็นการชําระผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวําทํานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตํางๆของบริษัทฯ ที่ได๎ระบุไว๎โดยทั้งหมด 

 ทางบริษัทเริ่มต๎น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทํานเดินทางมาจากตํางจังหวัด หรือตํางประเทศ และจะสํารองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึ่งอยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนนี้ เพราะเป็น
คําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนั้นทํานควรจะให๎กรุ๏ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ๎งการนัดหมายการ
เดินทางสํงไปถึงทํานเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ทํานจึงสามารสํารองยานพาหนะได๎ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช๎ในการเดินทางไมํสามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได๎ กรณีทํานจะกลับกํอนหรือ
เลื่อนวันเดินทางกลับ กรุณาติดตํอสอบถามเจ๎าหน๎าที่กํอนการเดินทาง มิฉะนั้นทํานจะต๎องซื้อตั๋วใหมํเองในกรณีไมํเดินทางไป และ
กลับตามโปรแกรมที่ทํานซื้อจากทางบริษัท เนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วที่ออกมาจากทางสายการบิน 

เงื่อนไขการยกเลิกยกเลิกกํอนการเดินทาง  30 วัน – คืนคําใช๎จํายทั้งหมด ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต๎องการันตี
มัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๏ปที่มีการการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศ หรือตํางประเทศและ...ไมํอาจ
ขอคืนเงินได ๎     
 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 25 วันข้ึนไป –  เก็บคําใช๎จําย 10,000 บาท   
 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา  20 วัน  -  เก็บคําใช๎จําย  50 % ของราคาทัวร๑  //ยกเลิกกํอนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บ

คําบริการทั้งหมด 100 % 
 
 
 



HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL 02-1026569 / 063-2692961  LINE ID @tourhermes 

หมายเหต ุ
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซําของทํานก็ตํอเมื่อในคณะมีผูส๎ํารองที่นั่งครบ 25 ทําน และได๎รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เนื่องจากบริษัทจะต๎องใช๎เอกสารตํางๆที่เป็นกรุ๏ปในการยื่นวีซํา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห๎องพกัที่คอนเฟิร๑มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทํานจะต๎องรอให๎คณะครบ 25 ทําน จึงจะสามารถยื่นวีซําให๎กบัทางทํานได๎อยํางถูกต๎อง  

o หากในชํวงที่ทํานเดินทางคิววีซํากรุ๏ปในการยื่นวีซําเต็ม ทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซําเดี่ยว ซึ่งทางทํานจะตอ๎ง
เดินทางมายื่นวีซําด๎วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความ
สะดวก  

o เอกสารตํางๆที่ใช๎ในการยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู๎กําหนดออกมา มิใชํบริษัททัวร๑เป็นผู๎กําหนด ทํานที่มี
ความประสงค๑จะยื่นวีซําทํองเที่ยวทวีปยโุรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ถูกต๎อง และครบถ๎วนตามที่สถานทูตต๎องการ เพราะจะมี
ผลตํอการพจิารณาวีซําของทําน บริษัททัวร๑เป็นแตํเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซําเทํานั้น มิได๎เป็นผู๎
พิจารณาวําวีซําให๎กบัทางทําน สถานทูตจะไมํผํานการพจิารณาวีซําให๎ทําน กรณีทํานใช๎เอกสารปลอมในการยื่นวีซํา 

กรณีวีซําที่ทํานยื่นไมผํํานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได๎ ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายจรงิที่เกิดข้ึนดังตํอไปนี ้
- คําธรรมเนียมการยื่นวีซําและคําบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไมํคืนคําธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม๎วําจะผํานหรือไมผํํานการ

พิจารณา 
- คํามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซํา ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารทีส่ําคัญในการยื่นวีซํา ประมาณ10,000 บาท 

หากทํานไมผํํานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ๎าออกตั๋วมาแล๎วจะต๎องทําการ REFUND โดยจะมีคําธรรมเนียมทีท่ํานต๎องถูกหัก
บางสํวน และสํวนที่เหลือจะคืนให๎ทํานภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแตํละสายการบิน) ถ๎ายังไมํออกตั๋วทํานจะเสียแตํคํามัดจํา
ตั๋วตามจริงเทํานั้น 

- คําห๎องพักในทวีปยุโรป ถ๎าคณะออกเดินทางได๎ และทํานไมํผํานการพิจารณาวีซํา ตามกฎทํานจะตอ๎งโดนคํามัดจําห๎องใน 2 คืน
แรกของการเดินทางหากทํานไมปํรากฏตัวตามวันที่เข๎าพัก ทางโรงแรมจะต๎องยึดคําห๎อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ๎งให๎
ทํานทราบ และมเีอกสารช้ีแจงให๎ทํานเข๎าใจ 

 หากทํานผํานการพิจารณาวีซํา แล๎วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยึดคําใช๎จํายทัง้หมด 100% 
 ทางบริษัทเริ่มต๎น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูม ิกรณีทํานเดินทางมาจากตํางจงัหวัด หรือตํางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยํางหนึง่อยํางใดที่ใช๎ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรํับผิดชอบคําใช๎จํายในสํวนน้ี เพราะ
เป็นคําใช๎จํายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบรษัิท ฉะนั้นทํานควรจะใหก๎รุ๏ป FINAL 100% กํอนทีจ่ะสํารอง
ยานพาหนะ 

***สําหรับเอกสารทีท่ํานต๎องเตรียมสําหรบัยื่นวีซํา ทางเราจะสํงให๎ทํานหลังจากสํารองที่นัง่แล๎ว  
 

  


