ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

โดยสายการบินโอมาน แอร์ (WY)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ – มัสกัต – มิวนิค
06.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินโอมาน แอร์ พร้อมพบ
เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
09.10 น.
ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY818
12.20 น
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
13.45 น.
ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY123
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
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ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั NH MUNICH MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) มิวนิค – ซาลส์ บวร์ ก – MIRABELL GARDEN - เวียนนา
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ บวร์ ก เมืองเก่าแก่ต้ งั แต่ยคุ กลาง ตัวเมืองงดงามอยูบ่ นที่ราบลุ่มเชิงเขาสู งโดดเด่น
ด้วยป้ อมปราการโบราณโฮเฮนซาลส์บวร์ก นาท่านชมอุทยานที่จดั แต่งสวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN)
สวนสาธารณะที่สวยงาม มีเนื้อที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยรู ปปั้ น
และน้ าพุแบบบาโรคมาเรี ยพาเด็ก ๆวอนแทรปป์ มาวิง่ เล่นใน
สวนนี้ ใครเคยดูคงพอจาฉากวิง่ รอบม้าเพกาซัสได้ ไว้อย่าง
ประณี ตเป็ นสัดส่ วน มีสนามหญ้าที่เรี ยบและเขียวขจีทอดตัวลง
ตามลาดเขา มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของตัวของเบื้องล่างได้
อย่างชัดเจนหลายท่านอาจจะคุน้ ตาและนึกได้ถึงฉากหนึ่งของ
ภาพยนตร์ เพลงอันยิง่ ใหญ่ เรื่ อง THE SOUND OF MUSIC
อัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) นาท่านชม DOMPLATZ
อาคารบ้านเรื อนจตุรัสโบสถ์ วิหารโบราณที่ตกแต่งอย่างวิจิตรในศิลปะบารอค จากนั้นนาท่านผ่านชมบ้านเกิด
ของโมสาร์ ท นักประพันเพลงคลาสสิ คผูโ้ ด่งดังของโลก ณ GETREIDEGASSE จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรี ยตั้งอยูท่ างตะวันออกของ
ประเทศ เวียนนานั้นเป็ นเมืองที่มีความโรแมนติกมากเมืองหนึ่งของยุโรป เมืองสะอาดและมีความสวยงามเป็ น
อย่างมาก สังเกตได้จากศิลปะต่างๆ ที่อยูท่ วั่ เมืองเต็มไปหมด นอกจากความสวยงามของเมืองแล้ว เวียนนายัง
ได้รับการยอมรับในเรื่ องต่างๆ จากสากลอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นการถูกจัดอันดับให้เป็ นเมืองที่มีคุณภาพชีวติ ที่
ดีในอันดับต้นๆ ของโลกในหลายๆ ปี รวมไปถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเมืองมรดกโลกจาก UNESCO นอกจากนี้
เวียนนายังได้รับการขนานนามว่า “THE CITY OF MUSIC” เนื่องจากความมีชื่อเสี ยงด้านเพลงคลาสสิ ค ซึ่งนัก
ดนตรี จานวนมากมาย ฝันที่จะได้ไปร่ าเรี ยนและฝึ กฝนดนตรี ที่เวียนนา ไม่เพียงแค่น้ นั เวียนนายังมีอีกชื่อหนึ่งว่า
“THE CITY OF DREAMS” ซึ่ งชื่อนี้มาจากการที่เวียนนาเป็ นบ้านเกิดของ SIGMUND FREUD บิดาของวิชาจิต
วิเคราะห์ (ระยะทางประมาณ 294 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั KAVALIER HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
เวียนนา – พระราชวังเชิ ร์นบรุ นน์ – ช้ อปปิ้ ง – กราซ – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชมพระราชวังเชิ ร์นบรุ นน์ ( SCHLOSS SCHENBRUNN )พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก
ซึ่งองค์จกั รพรรดิ ปรารถนาจะสร้างให้มีความสวยงามและใหญ่โตทัดเทียมกับพระราชแวร์ ซายส์ที่ประเทศ
18.40 น.
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ฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้มีหอ้ งหับต่างๆ ถึง 1,200 ห้อง ประกอบด้วยห้องรับรอง ห้องเสวย ห้อง บรรทม และ
ห้องออกว่าราชการ ซึ่ งแต่ละห้องล้วนแต่มีความงดงามอลังการ ควรค่าแก่การเยีย่ มชมเป็ นอย่างยิง่

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมกรุ งเวียนนา ตามเส้นทางถนนวงแหวนที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 นาท่านเที่ยวชมกรุ ง
เวียนนานครแสนจะโรแมนติ ค และเป็ นนครโบราณของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก แห่งออสเตรี ยเป็ นเวลากว่า 600 ปี
กรุ งเวียนนายังเป็ นโลกแห่งการดนตรี คลาสสิ ก ที่หมู่มวลมนุษย์ให้การยกย่องและสรรเสริ ญท่านจะได้ชื่นชม
บรรยากาศของแม่น้ าดานูบที่ไหลผ่านเมือง ผ่านชมอนุสาวรี ยข์ องโยฮันสเตร้าท์ นักดนตรี เอก ณ สวนสาธารณะ
สตัดพาร์ค จากนั้นนาท่านชมมหาวิหารสเตฟาน ซึ่งถือ
เป็ นสัญลักษณ์ของเวียนนา และเป็ นศูนย์กลางเขตเมืองเก่า
ที่สร้างเสร็ จตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๔๓๕ สถาปั ตยกรรมทั้งด้าน
นอกและด้านในมีความละเอียดลออและสง่างามมาก บน
หลังคาโบสถ์จะมีกระเบื้องที่มีสัญลักษณ์อินทรี คู่ของ
ราชวงศ์ฮอฟบวร์ก อยูด่ ว้ ย ซึ่ งหลังคานี้เคยถูกไฟไหม้ใน
สงครามโลกครั้งที่สองทุกรัฐในออสเตรี ยต่างร่ วมใจกัน
สละเงินเพื่อก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อิสระช้อปปิ้ งย่านถนนคาร์ ตเนอร์ สตรีท ซึ่งเป็ นถนนคนเดิน ให้ท่านได้ช้
อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON , ZARA , HERMES , FERRAGAMO
, SWAROVSKI เป็ นต้น จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองกราซ เมืองหลวงของแคว้นสทีเรี ย เมืองที่ถือได้ใหญ่
เป็ น อันดับที่สองรองมาจากกรุ งเวียนนา (VIENNA) ที่
เป็ นเมืองหลวงของประเทศออสเตรี ย ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า
MUR เป็ นศูนย์กลางของสถาปั ตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย
ทั้งโกธิ ค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของ
มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ซ่ ึ งสร้างใน
ปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 นาท่าน
ถ่ายรู ปกับปราสาทชลอสแบร์ ก (GRAZER
SCHLOßBERG) ปราสาทภูเขาที่ภายในประกอบไปด้วยส่ วนต่างๆในตัวปราสาท หอระฆังแปดเหลี่ยมที่มีความ
สู งถึง 34 เมตร ศาลาจีน วิหารโทมัสที่ปัจจุบนั หลง เหลือแค่ส่วนฐานของตัวโบสถ์ ถัดขึ้นไปจากส่ วนของ
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ปราสาทจะเป็ นเนินเขา ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ หอนาฬิกา ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาชลอสแบร์ ก (SCHLOSSBERG) สถานที่ที่
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น จุดฟอกปอดของชาวเมืองกราซก็วา่ ได้ (ระยะทางประมาณ 194 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA GRAZ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
กราซ – วิลลาค – โบสถ์ เซนต์ จาคอบ - อินส์ บรู ค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวิลลาค (VILLACH) เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของแคว้นคา
ริ นเธี ย ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าเดรา (DRAU RIVER) ปัจจุบนั
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ยอ้ นกลับไปในสมัยโรมันแห่ง
นี้ ได้กลายเป็ นเมืองที่คึกคัก ไปด้วยย่านธุ รกิจ การค้า
การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสี ยง
นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่มีทศั นียภาพทางภูมิประเทศที่
สวยงาม เนื่องจากตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยภูเขาเทือกเขา
แอลป์ ซึ่ งมีความโดดเด่นในเรื่ องของการเล่นสกีช่วงฤดู
หนาว และกิจกรรมเดินป่ าในช่วงฤดูร้อนนัน่ เอง นาท่าน
เข้าชม โบสถ์ เซนต์ จาคอบ (ST. JACOB
CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ
ที่ 14 - 15 ในสไตล์โกธิ ค โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็ น
คริ สตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกของประเทศออสเตรี ย
อีกด้วย นอกจากนี้ยงั มีหอระฆังที่สร้างความน่า
ประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือน ด้วยความสู ง 94
เมตร และถือว่าเป็ นหอระฆังที่สูงที่สุดในแคว้นคาริ น
เธี ย แต่เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการเกิด
แผ่นดินไหว จึงส่ งผลให้ตอ้ งทาการบูรณะอยูห่ ลายครั้ง นาท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเวอร์ เทอร์ เซ
ทะเลสาบอัลไพน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป พื้นที่โดยรอบขอบทะเลสาบถูกล้อมรอบไปด้วยป่ าไม้หนาแน่น
น้ าในทะเลสาบสี ฟ้าสี เขียวโดดเด่นและมีความโปร่ งใสมาก อีกทั้งพื้นที่ในแถบนี้มีสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์ เร
เนียน (ระยะทางประมาณ 172กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์ บรู ค (INNSBRUCK) ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าอิน อินส์บรู คแปลว่าสะพานแห่ง
แม่น้ าอิน มีลกั ษณะเป็ นที่ราบแคบ ๆแทรกตัวอยูร่ ะหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ
แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ งติดใจมา
พักผ่อนในเมืองแห่งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย ผูย้ งิ่ ใหญ่ หรื อแม้แต่นโปเลียน โบนาปาร์ ต
พระราชวังตากอากาศที่เมืองอินส์บรู คมีชื่อว่าชลอสอัมราส ได้รับการขนานนามว่าเชิ ร์นบรุ นน้อย เพราะเชิ ร์นบ
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รุ นคือพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิออสเตรี ย ซึ่งตั้งอยูท่ ี่กรุ งเวียนนาเป็ นศูนย์กลางของการปกครองของ
จักรวรรดิ เมื่อจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที่อินส์บรู ค ชลอสอัมราส และอินส์บรู คจึง
เปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริ ยายนอกจากนี้อินส์บรู คยังเป็ นเมืองต้นกาเนิดของ
เครื่ องแก้วคริ สตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้ อัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 358 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ALPHOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง (5)
อินส์ บรู ค – ชมเมือง – มิวนิค – ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชมอาคารบ้านเรื อน โบสถ์ วิหาร และพิพิธภัณฑ์จากยุค
สมัยต่างๆ ของเมืองนี้มีชื่อเสี ยงมากทั้งในแง่การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรม
ให้คงเดิม การเชิดชูประวัติศาสตร์ของเมือง นาท่านชม DOM ZU ST.
JAKOB ซึ่งเดิมเป็ นโบสถ์ศิลปะโกธิ ค ต่อมาปี ค.ศ. 1717 มีการดัดแปลง
ใหม่ให้เป็ นศิลปะแบบบารอคโดยเจ.เจ.แฮร์คอมเมอร์ ภายในโบสถ์มี
ภาพภาพวาดศิลปิ นปูนเปี ยกบนเพดานที่ถือเป็ นสมบัติของประเทศผ่าน
กาลเวลามากกว่า 400 ปี หรื อ รู ปปั้ นผลงานของพี่นอ้ งสกุลอาซาม ภาพ
พระมารดานิจจานุเคราะห์ ผลงานของลูคสั ครานาค หรื อสุ สานฝังพระ
ศพของอาร์คยุคแมกซิมิเลียนที่ 3 ผลงานศิลปิ นชาวเยอรมัน คาสเปอร์
กราส ชมGOLDEN ROOF (GOLDNESS DACHL) โดยเป็ นหอ
หลังคาทองคาของจักรพรรดิแมกซิมิเลียนที่ 1 สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1500ซึ่ งในยุคสมัยนั้นเราจะได้เห็นภาพ
จักรพรรดิแมกซิ มิเลียนประทับอยูท่ ี่มุขหลังคาทองคาเพื่อทอดพระเนตร เหล่าอัศวินที่อยูเ่ บื้องล่าง ซึ่ งปั จจุบนั
เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสาคัญของเมือง ติดกันเป็ นอาคารที่ไม่ควรมองข้าม อาคารที่สวยงามสี ขาวอาคารนี้มีชื่อ
ว่า “HELBLINGHAUS” และเพียงไม่กี่กา้ วเราก็จะได้พบกับ “STADTTURM” หอนาฬิกาและอีกหนึ่งจุดชมวิว
ของเมืองที่นกั ท่องเที่ยวนิยมไปชื่นชมความงามของสถาปั ตยกรรม จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน MARIATHERESIEN STRASSE ซึ่งเป็ นถนนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในอินส์บรู ค ถนนเส้นนี้เป็ นถนนคนเดินเส้นใหญ่ที่
สามารถเดินเล่นได้อย่างเพลิดเพลินที่สุดเล่น มีร้านและโชว์รูมสวารอฟสกี้ที่ใหญ่ไม่นอ้ ย และยังมีร้านกาแฟ
น่ารักๆไว้ให้นงั่ ชิลๆอีกด้วย หรื อจะเลือกเดินที่ถนน FRIEDRICH STRASSE ถนนแบรนด์เนมชื่ อดังของเมือง
ซึ่งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านรวงสวยๆมากมายโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านแบรนด์เนมเกือบทั้งหมดเลยทีเดียว
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรี ย ที่มีสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่าเป็ นอย่างยิง่
(ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท่านเที่ยวชมรอบนครมิวนิค ผ่านสนาม
กีฬาโอลิมปิ ค ผ่านพิพิธภัณฑ์ของรถยนต์ BMW นาท่านเข้าสู่ เขตเมืองเก่าอาทิ โบสถ์ที มีรูปโดมหัวหอม
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรื อพระราชวังฤดูร้อน ประตูชยั ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ หอสมุด แห่งชาติ โรงละคร
โอเปร่ า จากนั้นเดินทางเข้าสู่ จตั ุรัสมาเรี ยนเขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แหล่งรวมห้างสรรพสิ นค้าอันทันสมัยและ
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นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชมตุก๊ ตาเต้นราที่ประดับอยูบ่ นอาคาร เทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.
ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกมุมของเมืองมิวนิค
17.00 น.
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
18.00 น.
นาท่ านออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค
21.35 น.
ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY124
วันทีห่ กของการเดินทาง (6)
มัสกัต – กรุ งเทพฯ
06.10 น
เดินทางถึงมัสกัต (แวะพักเปลีย่ นเครื่อง)
09.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY 815
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.................
........................................................................

กาหนดการเดินทาง
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29 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม / 5 – 10, 11 – 16 กรกฎาคม / 5 - 10, 11 – 16 สิ งหาคม
16 – 21 กันยายน / 7 - 12, 14 - 19, 21 – 26 ตุลาคม
28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน / 18 – 23 พฤศจิกายน
2 – 7, 9 – 16 ธันวาคม / 26 ธันวาคม – 31 ธันวาคม
27 ธันวาคม – 1 มกราคม
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