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 UNSEEN AUSTRIA - SLOVENIA 11 DAYS (OS) 

เจาะลกึเส้นทางอนัซนี  

ออสเตรีย – สโลวีเนีย 
11 วนั 8 คืน / BY AUSTRIAN AIRLINE (OS) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เส้นทางใหม่ๆ Unseen ประเทศท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่มีวิวทิวทศัน์สวยอนัดบัตน้ๆ

ของโลกทั้งขนุเขา ทะเลสาบ ปราสาท พระราชวงั หมู่บา้นเลก็ๆ อนัมีเสน่ห์ โรแมนติค น่าไปเยอืนสักคร้ัง  
 
>> ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ในออสเตรีย   
>> ชมยอดเขา KITZSTEINHORN สูงระดับ 3,000 เมตร หนึ่งในยอดเขาทีม่ีวิวทิวทัศน์สวยงามอย่างมาก  
>> ชมยอดเขา RAMSAU AM DACHSTEIN  หนึ่งในภูเขาท่ีมีสะพานแขวนข้ามภูเขา 
>> ชมทะเลสาบ BLED ทะเลสาบสุดสวย สัญลกัษณ์ของประเทศสโลเวเนีย 
>> จุดชมวิว OJSTRICA เหนือทะเลสาบเบลด   
>> ชมปราสาท HOCHOSTERWITZ CASTLE  ปราสาทแห่งเทพนิยานของออสเตรีย 
>> ชมเมือง ZELL AM SEE เมืองริมทะเลสาบสุดสวย 
>> ชมหมู่บ้าน MARIA ALM หมู่บ้านในหุบเขาท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้ใคร 
>> ชมทะเลสาบสุดสวย BOHINJ LAKE / LAKE JASNA / JULIAN ALPS ทะเลสาบสุดสวยประเทศสโลวีเนีย  
>> ชมทะเลสาบ GOSAU ทะเลสาบสุดสวยในทโิรล  
>> ชมเมือง GRAZ เมืองมรดกโลกแสนสวยของออสเตรีย  
>> ชมวิหาร MELK ABBEY หนึ่งในวิหารสุดสวยของออสเตรีย 
>> ชมพระราชวัง HOFBURG พระราชวังอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี  
>> ชมกรุง VIENNA เมืองหลวงของออสเตรีย  
>> ชมกรุง LJUBLJANA เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย 
>> ช้อปป้ิง PARNDORF OUTLET  
พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

เมนูพิเศษ :  

ปลาเทราซ ์/อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

แจกน ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ - เวยีนนา (ออสเตรีย) 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน

AUSTRIAN AIRLINE (OS)  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS026  

(ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 

วนัที่สอง  (2) เวยีนนา - กราซ – ลุบเบลยีน่า  
05.35 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) (ระยะทาง 205 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 30 
นาที) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศออสเตรีย ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลยัท่ี
ส าคญัของออสเตรียเพราะมีมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่ถึง 6 แห่งดว้ยกนัตวัเมืองมีความสงบแต่ทนัสมยั มี
ภูเขาเลก็ๆ และแม่น ้าเมอร์ (Mur) ไหลผา่น เป็นเมืองการคา้และศูนยก์ลางของสถาปัตยกรรมจากทุก
ยคุทุกสมยั ทั้งแบบโกธิค เรอเนสซองซ์และบารอค น าท่าน ถ่ายรูปดา้นนอกกบั พระราชวังเองเกน
เบิร์ก (Eggenberg Palace) เป็นพระราชวงัท่ีสร้างข้ึนในแบบบาร็อค ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ
เมืองกราซ ถือวา่เป็นอีกพระราชวงัท่ีมีการจดัสวนโดยรอบอยา่งสวยงาม โดยพระราชวงัแห่งน้ีได้
ถูกรวมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในมรดกโลกของเมืองกราซ 
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น าท่านนั่งรถราง (funicular) สู่ Schlossberg หรือ Castle hill ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่ 
(Uhrturm) สัญลกัษณ์ประจ าเมือง ถือเป็นแลนมาร์คส าคญัของท่ีน่ี นอกจากน้ียงัมีป้อมปืนใหญ่ บ่อ
น ้าโบราณ หอระฆงั รูปป้ัน ฯลฯ ซ่ึงคอยบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในยคุกลางของเมือง
ใหแ้ก่ผูม้าเยอืน จากจุดชมวิวมากมายหลายแห่งบนนั้น ท าใหเ้ราไดม้องกราซจากหลากมุม แต่ไม่วา่
มุมไหนก็ดูสวยงามน่าอยูท่ ั้งส้ิน จากนั้นน าท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (Old Town) ชมบา้นเรือน
โบราณกวา่ 1,000 หลงั ตวัเมืองเก่าไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูนสโกใ้นปี 1999 และยก
ใหเ้ป็นเมืองหลวงแห่งวฒันธรรมของยโุรป (Cultural Capital of Europe)  ในปี ค.ศ. 2003 อีกดว้ย 

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลุบเบลยีน่า (Ljubljana) (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสโลวาเนีย แมจ้ะเป็นเมืองหลวงท่ีเล็กๆ แต่เป่ียมไปดว้ย
บรรยากาศเรียบง่าย สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ น าท่านสัมผสับรรยากาศเมืองหลวงท่ียงัคงให้
ท่านไดเ้ห็นร่องรอยของสถาปัตยกรรมโบราณ และอิทธิพลของศิลปะสไตลบ์าโร๊คในเมืองลุบเบลีย
น่า น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) ท่ีทอดขา้มแม่น ้าลุบเบลียยานิกา้ ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 
1901 เป็นสะพานแห่งแรกๆ ท่ีสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดใหญ่ของยโุรป ท่ีหวัสะพานทั้ง
สองฝ่ังจะมีรูปมงักรใน แบบอาร์ตนูโว อยูฝ่ั่งละ 2 ตวั รวมเป็น 4 ตวั เป็นเร่ืองความผกูพนัของ
ชาวสโลวาเนียท่ีเช่ือกนัวา่ เจสัน ไดข้โมยขนแกะทองค ามา และไดเ้ดินทางผา่นมายงัลุบเบียนา และ
ไดป้ะทะกบัมงักรแห่งลุบเลียนา ดงันั้น มงักรจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์อีกช้ินท่ีประดบัอยูบ่นตรา
ประจ าเมือง ผา่นชมและแวะถ่ายรูปกบัสถานท่ีส าคญัต่างๆภายในเมืองเช่น ศาลาวา่การเมือง, มหา
วิหารเซนต ์นิโคลสั, ปราสาทเมืองเก่า (Old town castle) ปราสาทแห่งน้ีสร้างในสมยัศตวรรษท่ี 11 
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ในศิลปะสไตลบ์าโร๊ค และไดท้ าการบูรณะใหม่ในปี 1990 โดยไดบู้รณะหอสูงในลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค จากนั้นน าท่านชมยา่นการคา้ ตลาดสินคา้พื้นเมืองและเดินเล่น ชม
บา้นเรือนท่ีสวยงามดว้ยศิลปะบาโร๊ค อิสระให้ท่านถ่ายรูป หรือ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั              RADISSON BLU LJUBLJANA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สาม (3)   ลุบเบลยีน่า - เวลก้ิา ปลานิน่า -  วนิท์การ์ จอร์จ - เบลด 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวลก้ิา ปลานิน่า (Velika Planina) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านขึน้กระเชา้ Cable Car เพื่อไปสัมผสัความชนบทแบบ Slovenian 
ท่ีน่ีเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวใ์นเทือกเขา Julian Alps บนระดบัความสูง 1,611 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
ท าใหไ้ดช่ื้อวา่เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีตั้งอยูบ่นต าแหน่งสูงสุดของประเทศ  

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g190436-d1434704-Reviews-Das_Seepark_Worthersee_Resort-Klagenfurt_Carinthia_Austrian_Alps.html
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ลกัษณะเด่นของบา้นเรือนท่ีน่ีคือหลงัคาท่ีท าดว้ยแผน่ไมส้นซอ้นกนัไล่เรียงแผร่าบลงไปดว้ยองศาท่ี
ค่อนขา้งต ่าจนเกือบจะติดพื้น ทุกเดือนมิถุนายน เกษตรกรจะน าฝงูปศุสัตวก์ลบัมาท่ีน่ีเพื่อใหส้ัตวกิ์น
หญา้จนถึงเดือนกนัยายน พร้อมเสนอผลิตภณัฑน์มนานาชนิดใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดชิ้ม  

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ วินท์การ์ จอร์จ (Vintgar Gorge) หรือ เรียกวา่ เบลด จอร์จ เป็นล าธารน ้าใสขนาด
เลก็ มีความยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร อยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือ ของประเทศสโลวีเนีย  

https://travel.thaiza.com/travel-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99/38-1/
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ตั้งอยูร่ะหวา่งเขตเทศบาลของเมือง Gorje และ เมืองเบลด ธารน ้าธรรมชาติวินทก์าร์ จอร์จ อยูใ่นหุบ
เขา Radovna Valley ซ่ึงน ้าในล าธารมาจากแม่น ้า Radovna ล าธารแห่งน้ีโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาและ 
2 ขา้งของล าธารจะมีผาหินซ่ึงมีความสูงประมาณ 50 ถึง 100 เมตร และจะมีลกัษณะเป็นหินผาท่ี
ลดหลัน่ลงเป็นเกาะแก่ง ท่ีวินทก์าร์ จอร์จ เป็นสถานท่ีท่ีมีทศันียภาพอนัสวยงาม ไม่ใช่เพียงแค่ล า
ธารเลก็ๆ ธรรมดา แต่ยงัมีสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมเ้ขียวชอุ่ม ผาหินตาม
ธรรมชาติ และน ้าในล าธารท่ีใสเป็นสีมรกต อีกทั้งยงัมีน ้าตก sum Fall ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
สโลวีเนีย ท่ีไหลลงมาท่ีล าธารวินทก์าร์ จอร์จ จากแม่น ้า Radovna 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบลด (Bled) (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง 45 นาที) เมืองเบลด 
(Bled) เมืองเลก็ ๆ ซ่ึงเคยไดรั้บรางวลัชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเบลดท่ีงดงาม 
แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติของขนุเขาแอลป์ท่ีเรียกวา่ Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามวา่ไข่มุก
แห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งน้ีโดดเด่นดว้ยเกาะกลางทะเลสาบท่ีน ้ าทะเลสาบโดยรอบ
เป็นสีเขียวมรกต เมืองเบลด (Bled) เร่ิมมีช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทย์
ชาวสวิสช่ือ Dr. Arnold Rivli เห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ีไดย้า้ยมารักษาคนไข้
ท่ีเมืองน้ีและใชชี้วิตอยูท่ี่เมืองน้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี อีกทั้ง นโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น ริม
ทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์ของติโต อดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวีย ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง อิสระ
ใหท่้านเดินเล่นริมทะเลสาบตามอธัยาศยั 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคานอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  PARK HOTEL BLED   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว                 

วนัที่ส่ี  (4) เบลด - ทะเลสาบโบฮินจ์ - เบลด – ล่องทะเลสาบเบลด – จุดชมววิ Ojstrica 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโบฮินจ์ (Bohinj Lake) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย ท่ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา Julian Alps เกิดจาก
การละลายของธารน ้าแขง็ glacial lake ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสโลเวเนีย ตั้งอยูร่ะหวา่งหุบเขา Bohinj 
สูงจากระดบัน ้าทะเลตั้งแต่  1,600 ถึง 2,000 เมตร  มีความยาว 4.2 กิโลเมตร กวา้ง 1 กิโลเมตร และ 
จุดท่ีลึกท่ีสุดประมาณ 45 เมตร ในหนา้ร้อนสามารถลงเล่นน ้าวา่ยน ้าได ้ 
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น าท่าน ช่ืนชมความงามของทะเลสาบโบฮินจ ์ 
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จากนั้นน าท่าน ขึน้กระเชา้เคเบ้ิลคาร์ สู่ยอดเขาโวเกลิ ท่ีระดบัความสูง 6,306 ฟุต หรือ1,922 เมตร 
ซ่ึงท่านจะสัมผสัถึงความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสโลวีเนีย ท่ีมีช่ือวา่ยอดเขาตริ
เกลา (Mount Triglav) ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา และจดัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีเก่าแก่ 
ท่ีสุด  ในยโุรป น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบลด 

 
กลางวัน         รับประทานอา หารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตวัทะเลสาบเกิดจากการกดัเซาะของธารน ้าแขง็โบ
ฮินจ ์(Bohinj Glacier) ในยคุน ้าแขง็ แต่ท่ีน่าสนใจยิง่กวา่นั้นคือน ้าในทะเลสาบ ไม่ไดม้าจากการ
ละลายของธารน ้าแขง็ แต่มาจากบ่อน ้าร้อนใตดิ้นหลายแห่ง น ้าในทะเลสาบน้ีจึงใสบริสุทธ์ิ และไม่
กลายเป็นน ้าแขง็ในฤดูหนาว เรือล่องผา่น ปราสาทเบลด (Bled Castle) ท่ีตั้งอยูบ่นริมผาติดทะเลสาบ 
เป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จกัรพรรด์ิเฮนริคท่ี 2 แห่งเยอรมนั ยกใหเ้ป็นสถานท่ีพกัของบิชอป อลั 
เบ่ียม แห่งบริเซน (Bishop Albium of Brixen) ในปี ค.ศ.1004  
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แวะชมเกาะเป็นท่ีตั้งของโบสถ์เซนต์แมร่ี (Assumption of Mary Pilgrimage Church)โบสถ์
ประจ าเมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ สร้างในศตวรรษท่ี 11 เล่ากนัวา่หากคู่สมรสคู่ใดไดม้าโยกระฆงัใน
โบสถจ์ะมีชีวิตคู่ยนืยาว โดยเจา้บ่าวจะตอ้งอุม้เจา้สาวข้ึนบนัไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ ์

 
เบลด เร่ิมมีช่ือเสียงส าหรับนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1885 เม่ือแพทยช์าวสวิสช่ือ Dr. Arnold Rivli 
เห็นคุณค่าของอากาศท่ีแสนบริสุทธ์ิของเมืองน้ี ไดย้า้ยมารักษาคนไขท่ี้เมืองน้ีและใชชี้วิตอยูท่ี่เมือง
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น้ีเป็นเวลาถึง 50 ปี นอกจากนั้นโปเลียนยงัเคยใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น ริมทะเลสาบยงัมีคฤหาสน์
ของติโต อดีตผูร้วมชาติยโูกสลาเวีย ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีรับแขกบา้นแขกเมือง 
จากนั้นน าท่านข้ึนจุดชมวิวทะเลสาบ Bled  ณ จุดชมวิว Ojstrica จุดชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ดินข้ึนเขา 
เป็นเส้นทางธรรมชาติ ใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาทีในการเดินข้ึน ใหท่้านไดช้มวิวเหนือทะเลสาบ
ตามอธัยาศยั  จากนั้นไดเ้วลาน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่าง 
** หมายเหต ุทางข้ึนจุดชมวิว Ojstrica เป็นเส้นทางธรรมชาติ หากฝนตกหรืออากาศไม่เอ้ืออ านวย
ทางบริษทัของดการให้บริการเพื่อความปลอดภยัของคณะทวัร์  และทางบริษทัจะอนุญาตใหเ้ฉพาะ
ท่านท่ีมีร่างกายแขง็แรง เดินสะดวกเท่านั้นในการข้ึนชมวิวน้ี ส าหรับท่านท่ีไม่ไดข้ึ้นสามารถเดิน
เล่นรอริมทะเลสาบได ้***** 

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  PARK HOTEL BLED   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ห้า  (5) เบลด - Zelenci Springs –Lake Jasna - วิลลาค – เซลล์ อมั ซี 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ Zelenci Springs (ระยะทาง 42 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็น
เขตอนุรักษธ์รรมชาติใกลก้บัเมือง Kranjska Gora ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของสโลวีเนีย เป็น
แหล่งก าเนิดของแม่น ้า Sava Dolinka ซ่ึงเป็นสาขาของแม่น ้าดานูบ ท่ี Zelenci Springs น ้าจากใตดิ้น 
จะผา่นรูพรุนของทะเลสาบท่ีมีความลึก 2 เมตร ซ่ึงน ้าข้ึนช่ือวา่เป็นสีเขียวท่ีลึกและสดใส น ้าพแุละ
บริเวณโดยรอบตั้งช่ือตามสีน ้าในทะเลสาบแห่งน้ี  
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อิสระท่านชมความงดงามของทะเลสาบแห่งน้ีตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
น าท่านเดินทางสู่ Lake Jasna (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ทะเลสาบ
สีมรกตสุดงดงามแห่งสโลวีเนีย ทะเลสาบในเขตหุบเขาอลัไพน์แห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมีช่ือเสียงจากทิวทศัน์ของขนุเขารอบดา้นและน ้าใสสะอาด  

 

https://www.tieweng.com/breathtaking-lake-jasna-slovenia/
https://www.tieweng.com/breathtaking-lake-jasna-slovenia/
https://www.tieweng.com/breathtaking-lake-jasna-slovenia/
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ในเขตอุทยานแห่งชาติตริเกลา (Triglav National Park) ตั้งอยูใ่นแถบเทือกเขา 
จูเลยีนแอลป์ (Julian Alps) ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) ทะเลสาบใน
เขตหุบเขาอลัไพน์แห่งน้ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติยอดนิยมของประเทศ โดยมี
ช่ือเสียงจากทิวทศัน์ของขนุเขารอบดา้นและน าใสสะอาด ทะเลดงักล่าวมีพื้นท่ีผิวน ้าทั้งหมด 2.2  
เฮคเตอร์ โดยบริเวณหวัทะเลสาบเป็นท่ีตั้งของรูปป้ัน Zlatorg หรือ Golden Horn ซ่ึงเป็นสัตวใ์น
ต านานของภูเขา Triglav และเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของทะเลสาบแห่งน้ี 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (Villach) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เมือง
แห่งการท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของมณฑลคารินเทีย (Carinthia) ตั้งอยูริ่มแม่น ้าเดรา 
(Drau River) ปัจจุบนัเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ียอ้นกลบัไปในสมยัโรมนัแห่งน้ี ไดก้ลายเป็นเมืองท่ี
คึกคกั ไปดว้ยยา่นธุรกิจ การคา้ การท่องเท่ียวและการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีช่ือเสียง น าท่านชมยา่นใจ
กลางเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ (St.Jakob Church) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 14-15 ใน
สไตลแ์บบโกธิค ถือเป็นคริสตจกัรนิกายโปรเตสแตนทแ์ห่งแรกของประเทศออสเตรีย และมีหอ
ระฆงัท่ีมีความสูงกวา่ 94 เมตร ถือเป็นหอระฆงัท่ีมีความสูงท่ีสุดของแควน้คารินเทีย  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อมั ซี (Zell am See) (ระยะทาง 188 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 
ชัว่โมง 15 นาที) เมืองท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดท่ีมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยูริ่ม
ทะเลสาบเซลเลอร์ ซี (Zeller See) และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จาก
เมืองท่ีก่อตั้งโดยพระในสมยัศตวรรษท่ี 18 วนัน้ีเซลล ์อมั ซีเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพกัผอ่น 
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ท าใหส้ภาพอากาศเยน็สบาย และมีความร่มร่ืนตลอดทั้งปี  

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั GRAND HOTEL ZELL AM SEE   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัที่หก  (6)  เซลล์ อมั ซี – คาปรุน - Maria Alm - เซลล์ อมั ซี 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาปรุน (KAPRUN) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
เมืองท่องเท่ียวเล็กๆและเป็นเมืองท่ีตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ตั้งอยูใ่นเขต
อุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น (Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งข้ึนใน ปี ค.ศ. 1981 ถือเป็น
อุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในยโุรป 

 
จากนั้นน าท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) ท่ีมีความความสูง 3,029 
เมตร ทอดตวัอยูท่างทิศเหนือของยอดอลัไพน์  
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น าท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีปกคลุมดว้ยหิมะตลอดทั้งปี ให้ท่านสัมผสักบักิจกรรม
มากมายบนยอดเขาแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็น National Park Gallery ซ่ึงจดัแสดงขอ้มูลของอุทยาน
แห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และต่ืนตาต่ืนใจไปกบั Panorama Platform ซ่ึง
เป็นแหลมยืน่ไปกลางหุบเขา ท่านสามารถชมวิวของยอดเขาในอุทยานแห่งชาติโฮเฮอเทาแอร์น 
(Hohe Tauern National Park) ไดแ้บบพาโนราม่า  

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านมาเรีย อาล์ม (Maria Alm) (ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาที) เป็นชุมชนในเขตการปกครองเซลล ์อมั ซี แห่งรัฐซาลส์บวร์กทางตอนกลางของประเทศ
ออสเตรีย ชุมชนน้ีตั้งอยูบ่นแนวเทือกเขาแอลป์ในระดบัความสูง 802 เมตร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
กบั Wallfahrtskirche ซ่ึงถือเป็นไฮไลทข์องหมู่บา้นแห่งน้ี  
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น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลล์ อมั ซี (Zell am See) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 
นาที) เมืองท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดท่ีมีประชากรอาศยัอยูไ่ม่ถึง 10,000 คน ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเซลเลอร์ 
ซี (Zeller See) และโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาโฮเฮอ เทาแอร์น (Hohe Tauern) จากนั้นน าท่านเดินเล่น
ชมเมืองไปตามชายฝ่ังทะเลสาบอนังดงาม ด่ืมด ่าภาพบรรยากาศน ้าสีครามสดใสในทะเลสาบ
เซลล ์ ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ พร้อมทั้งเก็บภาพประทบัใจในเมืองน่ารักแห่งน้ีตามอธัยาศยั  

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั  GRAND HOTEL ZELL AM SEE    หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่เจ็ด (7)   Zell am See -รัมเซา อมั ดัคชไตน์ - โกเซา – เซนต์วูลฟ์กัง   
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทาง เมืองรัมเซา อมั ดัคชไตน์ (Ramsau am Dachstein) (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เพื่อน าท่านข้ึนกระเชา้ไปชมจุดชมวิว Dachstein Skywalk 
หน่ึงในจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยูเ่หนือน ้าทะเล 2,700 เมตร เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัของแควน้ Styria ประเทศออสเตรีย  
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ท่านจะไดท้ดสอบ และทา้ทายสภาพจิตใจ กบัการเดินบนสะพานสูงท่ีสุดในออสเตรีย ระหวา่งท่ีเดิน
อยูบ่นัได นกัท่องเท่ียวจะเห็นวิวทิวทศัน์ของเทือกเขาซ่ึงอยูร่อบๆ ตวัเราถึง 360 องศา  

 
และอีกสถานท่ีตอ้งไม่พลาดส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบความหวาดเสียว ตอ้งไม่พลาดสะพานแขวนสุด
ระทึก Dachstein Stairway to Nothingness หรือท่ีรู้จกักนัในนาม สะพานสู่ความวา่งเปล่าซ่ึงเป็น
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สะพานท่ีสูงท่ีสุดในออสเตรีย มีความยาว 100 เมตร ท่ีอยูบ่นความสูงถึง 396 นอกจากนั้นคุณจะได้
พบกบัประสบการณ์พิสูจน์ความกลา้หาญขั้นสุดของตวัเองดว้ย 

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ชุมชนเลก็ๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทาง
ตอนกลางของประเทศ ชุมชนน้ีมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายลอ้มไปดว้ย 
ธรรมชาติและป่าไม่อนัแสนอุดมสมบูรณ์ ใหท่้านไดส้ัมผสัป่าไมแ้ละล าธารอนัแสน อุดมสมบูรณ์ 
เดิมทีประชากรท่ีเมืองน้ี ประกอบอาชีพท าเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวเร่ิมเขา้
มา เป็นรายไดห้ลกัของท่ีน่ี  
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  อิสระใหท่้านถ่ายรูปเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านชมทะเลสาบโกเซา ท่านจะชมทศันียภาพกวา้งไกลของธารน ้าแขง็ Dachstein Glacier 
อิสระท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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 อิสระใหท่้านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
น าท่านสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG)  เมืองรีสอร์ทเลก็ๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ 
ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดเมือง
หน่ึงของออสเตรียท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจีเป็นท่ีประทบัใจ
ของนกัท่องเท่ียว  
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ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั   SCALARIA HOTEL SANKT WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่แปด (8) เซนต์วูลฟ์กงั  - Schafbergbahn - รถไฟล้อเฟือง - ฮอลสตัท 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ Schafbergbahn ซ่ึงเป็นรางรถไฟท่ีเปิดในปี 1893 ว่ิงจากเมืองเลก็ๆ ของSt. 
Wolfgang im Salzkammergut บนชายฝ่ัง Wolfgangsee ไปยงัยอดเขามีทิวทศัน์มุมกวา้งของภูเขา 
Salzkammergut และทะเลสาบ และยงัเป็นท่ีตั้งของโรงแรมช่ือSchafbergspitze ซ่ึงก่อตั้งข้ึนในปี 
1862 น าท่านขึน้รถไฟล้อเฟือง ซ่ึงจะว่ิงจาก St. Wolfgang (Schafbergbahnhof) เหนือ 
Schafbergalpe (หยดุท่ี 1363 ม.) ไปยงัสถานีบนภูเขาท่ีความสูง 1732 ม. ระยะทางของทางรถไฟคือ 
5.85 กม. ท่ีมีความสูงต่างกนัท่ี 1188 เมตร ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 35 นาที  

https://hmong.in.th/wiki/Schafberg_Railway
https://hmong.in.th/wiki/Schafberg_Railway
https://hmong.in.th/wiki/Rack_railway
https://hmong.in.th/wiki/St._Wolfgang_im_Salzkammergut
https://hmong.in.th/wiki/St._Wolfgang_im_Salzkammergut
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จากบนน้ีเราสามารถเห็นทะเลสาบรอบๆ แบบชดัเจนถึง 5 ทะเลสาบดว้ยกนั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางลงดา้นล่าง 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 36 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก จากนั้นน าท่านเดินเทา้เลาะริม
ทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ี
ระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย 
บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดา
ดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ  
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ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคาร
บา้นเรือนท่ีสวยงาม จนกระทัง่ดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั   SCALARIA HOTEL SANKT WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วนัที่เก้า  (9)   เซนต์วูลฟ์กงั - เมลค์ - เวยีนนา 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเมลค์ (MELK) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
เลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในยคุเรเนซองซ์ท่ีมองดูราวกบัอยูใ่นเมืองแห่งเทพนิยาย ดว้ยท าเลท่ีเป็น
เสมือนชะง่อนผา ท าใหเ้ลโอโปลด์ท่ี 1 แห่งตระกูลบารเบนเบิร์ก เลือกท่ีจะสร้างปราสาทเพื่อเป็นท่ี
พ  านกัตั้งแต่ปี ค.ศ.976 แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1089 เลโอโปลด์ท่ี 2 ยกปราสาทแห่งน้ีใหก้บับาทหลวง
นิกายเบเนดิกจากแลมบาช และตั้งแต่นั้นเหล่านกับวชก็ใชส้ถานท่ีน้ีเป็นท่ีพกัอาศยัและท างาน น า
ท่านเขา้ชมวิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ตั้งอยูบ่นชะง่อนผาริมแม่น ้าดานูบ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส านกั
สงฆท่ี์มีความส าคญัยิง่ในการอบรมบาทหลวงและเหล่านกัร้องรุ่นเยาวท่ี์ขบักล่อมในโบสถห์ลวง 
ส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความส าคญัในฐานะสถานท่ีศกัด์ิ สิทธ์ิของศาสนาก็คือ บนหนา้จัว่ของหลงัคา ซ่ึงมี
ไมก้างเขนท่ีจ าลองจากกางเขนแห่ง Melk สมบติัล ้าค่าของพระอารามแห่งน้ี พร้อมกบัตวัอกัษรท่ี
เขียนไวเ้พื่อส่ือถึงความส าคญัของสถานท่ีท่ีเก็บสัญลกัษณ์แห่งการไถ่บาป น าท่านชมส่วนท่ี
เรียกวา่ Imperial Chambers ซ่ึงถูกจดัเป็นพิพิธภณัฑ ์โดยเดินผา่นบนัไดอิมพีเรียลท่ีมีรูปป้ันและค า
ขวญัประจ าใจของพระเจา้ชาร์ลส์ท่ี 6 ซ่ึงเป็นองคอ์ุปถมัภส์ านกัสงฆแ์ห่งน้ีในสมยับารอคตอ้นรับอยู ่
ภายในพิพิธภณัฑน์อกจากจะมีหุ่นจ าลองพื้นท่ีทั้งหมดของปราสาทอยูเ่พื่อใหผู้ม้าเยอืนไดม้องเห็น
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ถึงความยิง่ใหญ่แลว้ ยงัมีเคร่ืองใชต่้าง ๆ ของบาทหลวงชั้นผูใ้หญ่ท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคญัเก็บ
รักษาไวเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งเอกสารส าคญัทางศาสนาอยา่ง “The Rule of St. Benedict” หลกัวตัร
ปฏิบติัส าหรับพระสงฆนิ์กายเบเนดิก ชมหอ้งโถงขนาดใหญ่ Marble Hall ท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียง 
แมจ้ะช่ือวา่หอ้งหินอ่อน แต่ภายในมีส่วนท่ีประดบัตกแต่งดว้ยหินอ่อนเพียงแค่ส่วนหนา้จัว่เหนือ
ประตูและกรอบประตูเท่านั้น ส่วนอ่ืน ๆ ตกแต่งดว้ยปูนและไม ้โดยมีภาพเขียนสีเฟรสโกบน
เพดานขนาดใหญ่เป็นส่ิงท่ีชวนใหแ้หงนมอง หน่ึงในนั้นเป็นภาพของพาลลาส อาเธน่าก าลงันัง่อยู่
บนปุยเมฆท่ีเทียมดว้ยสิงโตสองตวั วา่กนัวา่สิงโตนั้นหมายถึงความฉลาดหลกัแหลมและการรู้จกั
ประมาณตน โดยมีเฮลคิวลิสอยูเ่คียงขา้ง เม่ือออกจากหอ้งโถงมาจะเดินผา่นระเบียงขนาดใหญ่ท่ีเป็น
หน่ึงในจุดชมวิวเมืองเมลคท่ี์ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงและต่ืนตาต่ืนใจไปกบัหอ้งสมุดท่ีเตม็ไปดว้ยหนงัสือ
ตน้ฉบบัจากยคุกลางมากมาย  

 
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองหลวง
แสนสวยท่ีติดอนัดบัเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในโลก น าท่านผา่นชมความงามของอาคารส าคญัๆ อาทิ 
อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาวา่การนครเวียนนา พระราชวงัหลวง ฯลฯ ผา่นชมแม่น ้าดานูบ
ท่ีมีช่ือเสียงและท่านจะไดเ้ห็นท่ีท าการขององคก์ารสหประชาชาติ สาขาท่ี 3ท่ีตั้งสูงตระหง่านอยูริ่ม
ฝ่ังแม่น ้าดานูบ จากนั้นน าเดินชมสวนสาธารณะสตัดปาร์ค ( Stadt Park) ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ี
ระลึกกบัอนุสาวรียข์องราชาเพลงวอลทซ์“โยฮนั สเตร้าท ์จูเนียร์” 



UNSEEN AUSTRIA – SLOVENIA 11 DAYS (OS)  อนัซีน ออสเตรีย - สโลวีเนีย 11 วนั                                                28 | Page 
 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่สิบ   (10)  เวยีนนา – ช้อปป้ิง - Parndorf Outlet 
เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE) ซ่ึงก่อสร้างข้ึนในปีค.ศ. 
1275 ส่ิงท่ีน่าสนใจมีตั้งแต่หอ้งจดัแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวตัถุแวววาวระรานตาในพระ
คลงัสมบติัหลวง ท่ีน่ียงัเต็มไปดว้ยเคร่ืองประดบัล ้าค่า เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และผลงานช้ินเอก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ น าท่านเดินชมความหรูหราในสถานท่ีพ  านกักว่า 600 ปีของราชวงศ์
ฮอฟบวร์กและเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัของผูป้กครองท่ีทรงอ านาจของราชวงศน้ี์ พระราชวงั
หลงัน้ีประกอบดว้ยปีกอาคารกวา่ 18 ส่วนและหอ้งมากกวา่ 2,000 หอ้งเลยทีเดียว  

 
จากนั้นน าท่านเดินเล่น ยา่นใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่  ท่ีมีร้านคา้นานาชนิด 
และยงัเป็นท่ีตั้งของ วิหารเซนตส์ตีเฟ่นโบสถใ์หญ่ในศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระทุกท่านเลือก
สินคา้ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เช่น Luis Vutton, 
Gucci,Chanel,Zara,H&M  และนาฬิกาหลากหลายยี่หอ้อาทิเช่น ROLEX,PANERIA,PATEK 
PHILIPPE, ตามอธัยาศยัหรือท่านอาจใชเ้วลาวา่งซ้ือซคัเคอร์เคก้ เคก้ช็อคโกแลต ช่ือดงั มาทดลอง
ชิมหรือจะซ้ือเป็นของฝากทางบา้น   
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กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Parndorf Outlet (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เมือง
ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมาก มาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS 
,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 
OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลา  
พอสมควร  
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** อิสระอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง เพื่อความสะดวก ** 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินAUSTRIAN AIRLINE เท่ียวบินท่ี OS025 

วนัที่สิบเอด็  (11) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
 
 

หมายเหตุ : 
รายการทัวร์และราคาทัวร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวิสัย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 
การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลง 
ได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกัและหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใด 

โปรแกรมหน่ึงหรือเกดิเหตุสุดวิสัยไม่สามารถท าได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะ 
ทางบริษัทได้จ่ายเงินให้แก่ทางแลนด์ยุโรปท้ังหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ำกวำ่ 12 ปี 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมำกกวำ่  7 
ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ำกวำ่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพิ่ม 

27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 179,900 179,900 169,900 165,900 35,000 

18 – 28 พฤษภาคม 2566 179,900 179,900 169,900 165,900 35,000 

1 – 11 มิถุนายน 2566 179,900 179,900 169,900 165,900 35,000 

29 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2566 179,900 179,900 169,900 165,900 35,000 

** ราคานีเ้ป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบงัคบัเปิด  2 ห้อง 

** ท่านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** * 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และ
บริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 
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ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรย่ืนวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนย่ืนวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 23 กิโลกรัม 1 ใบ (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


