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สวิต – ออสเตรีย – เยอรมัน

โดยสายการบินไทย (TG)
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ
21.30 น.
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบิน สุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการ
บินไทย เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
ซู ริค – อินเทอร์ ลาเก้ น - ช้ อปปิ้ ง
00.40 น.
ออกเดินทางสู่ นครซู ริค สวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
07.25 น.
เดินทางถึง สนามบินซู ริค ศูนย์กลางทางด้ านการค้าและการพาณิ ชยกรรมของสวิ ตตะวันออก หลังผ่า นการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร แล้ว นาท่านออกเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ ลาเก้ น เมืองที่เป็ นชุมทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ และมีความสาคัญ
ประการหนึ่ง เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ
THUNERSEE และ
BRIENZERSEE (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
Tel 02 – 514 – 4422 (AUTO) Fax 02 – 514 – 4388, 514 - 4393
WWW.BOUTIQUE.CO.TH
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เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้านจาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง และร้านขายของที่ระลึก ร้านช๊อคโกแล็ต ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร พืน้ เมือง เลิศรสสวิตฟองดูว์ กับอาหารพืน้ เมือง พร้ อมชมการแสดงแบบพืน้ เมือง
วัฒนธรรมสวิต FOLKLORE ทีท่ าให้ ท่านเข้ าถึงบรรยากาศสวิตแท้ ๆ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั INTERLAKEN HOTEL
ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
อินเทอร์ ลาเก้ น – ยอดเขาจุงฟราวน์ – ลูเซิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองเล็กๆ กลางหุบเขา จากนั้นนัง่ รถไฟท่องเที่ยว
ธรรมชาติของภูเขาสูง ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของสวิต แล้วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสาย
ภูเขาที่ สถานีไคลน์ ไชเด็ก ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์ ที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเล
ถึง 4,158 เมตร (11,333 ฟุต) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE นาคณะชม
ถา้ นา้ แข็งทีม่ อี ายุกว่ าพันปี และกลาเซียร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการ
เล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งมองเห็นได้กว้างไกล
ที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง
ALETSCH ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย และไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ าย
นาคณะนัง่ รถไฟลงจากยอดเขาสู่ สถานีลูเทอร์บรุ นเน่น จากนั้นนาคณะเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดัง
ของสวิต และยังมีความสาคัญในด้านการก่อกาเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ ม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตรทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ นา
คณะไปถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ยส์ ิ งโตแกะสลักริ มหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้า หาญ
ซื่อสัตย์ และเสี ยสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิตที่เสี ยชีวติ จากการ
ปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศสและไปชม สะพานคาเปล สะพานไม้เก่าแก่
ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์นาคณะเดินเล่น และถ่ายรู ปที่
ระลึกบริ เวณทะเลสาบลูเซิร์น, สถานีรถไฟประจาเมือง และบริ เวณย่านเมืองเก่า
จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น นาฬิกาชื่อดังต่างๆ ช็อคโกแลต (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ FLORA HOTEL LUCERNE ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง (4) ลูเซิร์น – อินส์ บรู ค - GOLDENES DACHL – ซาลส์ บวร์ ก – MIRABELL GARDEN
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองอินส์ บรูค ท่านจะเพลิดเพลินไปกับความน่ารักของบ้านแบบชาเล่ตท์ ี่ประดับประดาตัวบ้าน ดอกไม้สีสนั
สดใส เรี ยงรายลดหลัน่ อยูต่ ามแนวเทือกเขาตลอดทางที่รถแล่นผ่าน
จนถึงเมืองอินส์บรู ค นาชมอินส์บรู คเมืองหลวงของแคว้นทีโรล ถิ่นภูเขา
สูงที่สดใสงดงาม เคยเป็ นที่ประทับสาหรับช่วงฤดูร้อนของกษัตริ ย ์
ราชวงศ์ฮบั สเบิร์กมาก่อน ท่ามกลางโบราณสถานในสถาปั ตยกรรม
โกธิคอันมากมายจนมีผกู่ ล่าวขานถึงการเป็ นยุคทองแห่งโกธิคของเมือง
นี้ (ระยะทางประมาณ 303 กิโลเมตร)
บ่ าย
คา่
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เทีย่ ง
บ่ าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านชม GOLDENES DACHL หลังคาที่ทาด้วยทองแดงฉาบทอง แต่ให้ประกายสุกปลัง่ ราวกับทองคาแท้ โดดเด่นอยูบ่ น
ระเบียงชั้น 3 ของอาคารโกธิคที่สาคัญแห่งหนึ่งซึ่งในสมัยต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 16 เคยเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิ์แม็กซิมิ
ลเลียนที่ 1 เพื่อทอดพระเนตรการแสดงต่างๆ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งเครื่ องแก้วเจียรนัย“สวารอฟสกี้ ”ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
ออสเตรี ย จากนั้นนาท่านผ่านชมทิวทัศน์สวยของไร่ องุ่นริ มฝั่งแม่น้ าดานูบ ผ่านเมืองลินซ์แหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มี
ชื่อเสี ยงของประเทศ เพลินกับการชมทัศนียภาพสวยงามของที่ราบลุ่มแม่น้ าดานูบ ทะเลสาบมอนด์ซี จนถึงซาลส์ บวร์ ก นาชม
เมืองซาลส์ บวร์ กเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลาง ตัวเมืองงดงามอยูบ่ นที่ราบลุ่มเชิงเขาสูง โดดเด่นด้วยป้ อมปราการโบราณโฮเฮน
ซาลส์บวร์ก ชม DOMPLATZ อาคารบ้านเรื อน จตุรัส โบสถ์ วิหารโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจิตรในศิลปะบาร๊ อค ไปชมบ้านเกิด
ของโมสาร์ท นักประพันธ์เพลงคลาสสิ คผูโ้ ด่งดังของโลก ณ GETREIDEGASSE จากนั้นชมสวนมิราเบล อันสง่างาม
ท่ามกลางอุทยานที่จดั แต่งไว้อย่างประณี ต เป็ นสัดส่วน มีสนามหญ้าที่เรี ยบและเขียวขจีทอดตัวลงตามลาดเขา มองเห็นทิวทัศน์
สวยงามของตัวเมืองเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน หลายท่านอาจจะคุน้ ตาและนึกได้ถึงฉากหนึ่งของภาพยนตร์เพลงอันยิง่ ใหญ่ เรื่ อง
THE SOUND OF MUSIC (ระยะทางประมาณ 186 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ AUSTRIA TREND SALZBURG WEST HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
ซาลส์ บวร์ ก – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา นาคณะเที่ยวชมเมืองเวียนนา นครหลวงโบราณอันเปี่ ยมเสน่ห์บนลุ่มแม่น้ าดานูบ ชมสวน
โมสาร์ท ถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรี ยก์ วีเอกโยฮันสเตร้า พร้อมถ่ายรู ปดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ในบริ เวณสวนสาธารณะ
TADTPARK (ระยะทางประมาณ 294 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาคณะเข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ ซึ่งเป็ นพระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์ฮบั
สเบิร์กราชวงศ์ที่เคยยิง่ ใหญ่ของทวีปยุโรป ชื่นชมกับความงดงามและยิง่ ใหญ่ของ
สถาปั ตยกรรมที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีความงดงามไม่แพ้ที่พระราชวังแวร์ซายส์ ชม
ห้องพระราชพิธีต่างๆซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา เช่น ห้องเสวย, ห้อง
บรรทม,ห้องพระอักษร ,ห้องแกรนด์ฮอล ฯลฯ จากนั้นนาคณะชมสวนอุทยานที่
งดงามร่ มรื่ น ชมโบสถ์ เซนต์ สตีเฟน หรื อ เซนต์ สเตฟานโดม มหาวิหารใจกลางกรุ ง
เวียนนา ผ่านชมถนนวงแหวนซึ่งเป็ นสถานที่ต้ งั ของอาคารสิ่ งก่อสร้างในสไตล์บาโรธ ซึ่งมีความงดงามและยิง่ ใหญ่ ผ่านชม
ย่านโรงละครโอเปร่ าซึ่งเป็ นโรงละครที่ยงิ่ ใหญ่ 1ใน 3 ของโลก อิสระช้อปปิ้ งทีK่ ARNERTSTREET จากนั้นนาท่านเที่ยวชม
หมู่บ้านกรีนซิ่ง ( GRINZING ) หมู่บา้ นที่ยงั คงรักษาวัฒนธรรมของออสเตรี ย ไว้อย่างเหนียวแน่น ชมบ้านแบบชนบทของ
ออสเตรี ยและสถานที่ขายไวน์แบบชนบทที่เรี ยกว่า ฮอยริ เก็น ( HEURIGEN)
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง หมู่บ้านกรีนซิ่งลองลิม้ ชิมรสไส้ กรอกและขาหมูพร้ อมไวน์ รสชาติดขี อง
เวียนนาพร้ อมดนตรีพนื้ เมืองบรรเลงขับกล่ อมท่ านระหว่ างมือ้ อาหาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ COURTYARD BY MARRIOTT VIENNA SCHOENBRUNN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
เวียนนา - ฮัลสตัทท์ - เซ็นต์ วูลฟ์ กัง - มิวนิค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่เมืองมิวนิค เมืองใหญ่เป็ นอันดับสามของเยอรมัน อีกทั้งยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้
ของประเทศเยอรมัน ผ่านบริ เวณซาลส์ กมั เมอร์ กูท SALZKAMMERGUT LAKE อันเป็ นที่ต้ งั ของแหล่งท่องเที่ยวริ ม
ทะเลสาบโอบล้อมด้วยเทือกเขาจิตรกรแห่งยุคโรแมนติค และยังเป็ นกลุ่มแรกที่พบแหล่งผลิตเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถบ
เทือกเขาแอลป์ สู่เมืองฮัลสตัทท์ (HALLSTATT) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภาพของหมู่บา้ นที่มีเทือกเขาเป็ นฉากหลังที่งดงามราวกับภาพวาด และเป็ น
เมืองที่มีเหมืองเกลือที่มีอายุเก่าแกที่สุดประมาณ 4500 ปี เชิญท่านสัมผัสกับความสวยงามอย่างจุใจ (ระยะทางประมาณ 285
กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเซ็นต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ผ่านชมทัศนียภาพ
ของบ้านเรื อนและสถานที่พกั ผ่อนริ มทะเลสาบ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติค (ระยะทางประมาณ 35
กิโลเมตร) นาท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร)
คา่
รับประทานอาหารคา่ มือ้ พิเศษ ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองสไตล์ บาวาเรียนแท้ ๆ เสิร์ฟพร้ อมเบียร์ เยอรมันต้ นตาหรับ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ NH MUNICH NEUE MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโฮฮันชวานเกา นาคณะชมปราสาทนอยชวานสไตน์
หนึ่งในปราสาทที่ถูกยกย่องว่ามีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจนเป็ นที่
ประทับใจของวอล์ทดิสนีย ์ นาไปจินตนาการเป็ นการ์ตูนเรื่ องซินเดอเรล่า นาคณะ
ชมความงดงามภายในปราสาทที่สร้างอยูท่ ่ามกลางหุบเขาและมีทะเลสาบล้อมรอบ
สร้างโดยพระเจ้าลุควิคที่ 2 (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร)
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

บ่ าย

นาท่านเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย ที่มีสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า เป็ นอย่างยิง่ นาท่านเที่ยว
ชมรอบนครมิวนิค ผ่านสนามกีฬาโอลิมปิ ค ผ่านพิพิธภัณฑ์ของรถยนต์ BMW แล้วนาท่านไปชมศาลาว่าการที่ต้ งั โดดเด่น
สวยงาม นาท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าอาทิ โบสถ์ที่ มีรูปโดมหัวหอม พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรื อพระราชวังฤดูร้อน ประตูชยั
ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุดแห่งชาติ โรงละครโอเปร่ า จากนั้นเดินทางเข้าสู่จตั ุรัสมาเรียนเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง
แหล่งรวมห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัยและนักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ ตาเต้นราที่ประดับอยูบ่ นอาคารเทศบาลเมืองเก่า
เวลา 11.00 น.และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิค
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ที่ NH MUNICH NEUE MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

คา่

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8)
10.00 น.

มิวนิค

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินมิวนิค
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14.25 น.

ออกเดินทางจากมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

วันทีเ่ ก้ าของการเดินทาง (9)
06.05 น.

กรุงเทพฯ

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
*************************

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 15 ท่าน******
กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม / 5 – 13, 11 – 21 กรกฎาคม / 5 – 13, 11 – 19 สิ งหาคม
16 – 24 กันยายน / 7 – 15, 14 – 22, 21 - 29 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
18 – 26 พฤศจิกายน, 2 – 10, 9 - 17 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 3 มกราคม / 27 ธันวาคม – 4 มกราคม / 28 ธันวาคม – 5 มกราคม
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