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ทัวร์ ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค สาธารณรัฐเช็ค
ล่องแม่น้าดานูบ 8 วัน
ชมปราสาทบราติสลาวา-ชมสะพานเชน-ชมอาคารรัฐสภาฮังการี-ชมโบสถ์ แมทธิอัส-ล่ องแม่น้า
ดานูบ-ชมปราสาทปราก-ชมสะพานชาร์ ลส์ -จัตุรัสเรสซิเดนท์ -ถ่ ายรูปกับอนุสาวรีย์โมสาร์ ท -ชม
มหาวิหารแห่ งเมืองซาลส์ บวร์ ก-ชมกรุงเวียนนา-ชมพระราชวังเชิ นบรุนน์ -ชมมหาวิหารเซนต์
สตีเฟน-โรงละครโอเปร่ าแห่ งกรุงเวียนนา- ช้ อปปิ้ งที่ถนนคาร์ ทเนอร์

เอเซี ยออนทัวร์
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สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

กรุ งเทพฯ

2

เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค)-ปราสาทบราติส ลาวา-บูดาเปสต์
(ฮังการี)
บูดาเปสต์ (ฮังการี )-สะพานเชน-อาคารรัฐสภาฮังการี-จัตรุ สั วีรชน-ป้ อม
ชาวประมง-โบสถ์แมทธิอสั -ล่องแม่น้ าดานู บ
บราติสลาวา (สโลวัค)-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์วติ ัส-จัตรุ สั
เมืองเก่า-สะพานชาร์ลส์
ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-ซาลซ์บรู ์ก (ออสเตรีย)

3
4
5
6

7

8

เช้ า

เที่ยง

เย็น

ซาลสเบิร์ก-แม่น ้าซาลส์ซักค์-จัตุรัสเรสซิเดนท์-อนุสาวรีย์โมสาร์ ท-มหาวิหาร
แห่งเมืองซาลส์บวร์ ก -ถนนเกไทรเดร้ -ฮอลสตัท-ถนน ซี สตราซ-หมู่บ้านกริ น
ซิ่ง
กรุงเวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์ -มหาวิหารเซนต์สตีเ ฟน-พระราชวังฮอฟ
บวร์ก-อาคารรัฐสภา ออสเตรีย -โรงละครโอเปร่าแห่ งกรุงเวียนนา-สตัดท์พาร์คถนนคาร์ทเนอร์
กรุ งเทพ

เอเซี ยออนทัวร์
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กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินทีท่ า่ นเลือก
(ตัวเครื
๋ ่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค)-ปราสาทบราติสลาวา-บูดาเปสต์
(ฮังการี)

เช้า

ไกด์และรถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบินนาท่านสู่ บราติส ลาวา (Bratislava) เป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศสโลวาเกีย และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ุดของประเทศ ซึ่งตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกีย
บน 2 ฝั่งของแม่น้ าดานู บ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึ งเป็ นเมืองหลวงแห่ ง
เดียวในโลกทีม่ ีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้ และเวีย นนายังเป็ นเมืองหลวง 2 แห่ งทีต่ ง้ ั อยู่ใกล้ก ัน
มากทีส่ ุดในยุโรป โดยตัง้ อยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านชม ปราสาทบราติส ลาวา
(Bratislava Castle Courtyard) ซึ่งตัง้ อยู่ยอดเนิ นเหนื อแม่น้ าดานู บ ทีห่ มายอันโดดเด่นบนเส้นขอบฟ้ า
ของบราติสลาวาแห่ งนี้ เป็ นอาคารทีม่ ีชอื่ เสียงมากทีส่ ุดของเมือง โดยมีหอคอยทีม่ ุมสี่ดา้ นและขลิบหลังคา
สีแดงบนตัวอาคารขนาดใหญ่สีขาว ส่วนในเวลากลางคืนจะเห็ นปราสาทอาบแสงไฟเป็ นสีทองเรืองรอง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) เป็ นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ทีร่ วมเอาเมือง 2 เมืองเข้า
ด้วยกัน คือเมืองบูดา อยู่ทางตะวันตก และเมืองเปสต์ อยู่ทางตะวันออก ส่วนตรงกลางคือแม่น้ าดานู บ
เมืองบูดาเปสต์มีความงดงามทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย จนได้รบั การขนาน
นามว่า “ราชินีแห่ งแม่น้ าดานู บ” และได้ชอื่ ว่าเป็ นหนึ่ งในเขตเมืองมีความโดดเด่นทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เอเซี ยออนทัวร์
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วันที่สาม

บูดาเปสต์ (ฮังการี)-สะพานเชน-อาคารรัฐสภาฮังการี-จัตุรัสวีรชน-ป้ อม
ชาวประมง-โบสถ์ แมทธิอัส-ล่ องแม่น้าดานูบ

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางชม สะพานเชน (Chain Bridge) เป็ นหนึ่ งในสะพานทีส่ วย
ทีส่ ุดในยุโรปทีส่ ร้างข้ามแม่น้ าดานู บ (Danube River) ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์อีกแห่ งหนึ่ งของกรุงบูดาเปสต์
(Budapest) ถูกสร้างขึ้นตัง้ แต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชือ่ William Tierney Clark เป็ นสะพานโซ่
ขนาดใหญ่แห่ งแรกทีเ่ ชือ่ มระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุทง้ ั หมดได้นามาจากประเทศ
อังกฤษทัง้ สิ้น ทีค่ อสะพานเชนมีรูปปั้นหิ นแกะสลักรูปสิงห์ โตนอนหมอบอยู่ทง้ ั สองข้าง จากนั้นนาท่าน
ชม อาคารรั ฐสภาฮั งการี (Hungarian Parliament) เป็ นสภาทีส่ วยทีส่ ุดในโลกและใหญ่ทสี่ ุดในยุโรป
โดดเด่นอยุ่ริมแม่น้ าดานู บบนฝัง่ เปสต์ ตัวอาคารเป็ นศิลปะแบบนี โอโกธิค ถูกตกแต่งด้วยทองคาถึง 40
กิโลกรัม อัญมณีกว่า 500,000 ชิน้ และมีโครงสร้างตรงกลางเป็ นโดมสูง 96 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 20
ปี กว่าจะเนรมิตสิ่งก่อสร้างสุดตระการตานี้ เสร็จสิ้น จากนั้นนาท่านชมและถ่ายรูปกับ จตุรัส วีรชน (Hero
Square หรื อ Hosok Tere) เป็ นอนุ เ สาวรีย์ทสี่ ร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ครบรอบ 1,000 ปี
แห่ งชัยชนะของฮังการี เสาสูงตระหง่านของอนุ สาวรีย์เ ป็ นทีต่ ง้ ั ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็ น
สัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็ นทีต่ ง้ ั ของรูปหล่อผู ้นาของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่ ่วมกันก่อตัง้
อาณาจักรฮังการีข้ นึ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนาท่านชม ป้ อมชาวประมง(Fisherman’s Bastion)
นับว่าเป็ นอีกหนึ่ งในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ วยงามและต้องไม่พลาดเมื่อมาเทีย่ วกรุงบูดาเปสต์ ถูกสร้างขึ้น
ตัง้ แต่ปี 1895 เป็ นป้ อมปราการสีขาวสไตล์นีโอโกธิค ได้สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของเหล่า
ชาวประมงทีเ่ สียสละชีวติ เพื่อปกป้ องบ้านเมืองแห่ งนี้ ไว้ ภายในมีหอสังเกตการณ์ทง้ ั หมด 7 แห่ ง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์แทนชนเผ่าแม็กยาร์ ป้ อมปราการนี้ จะตัง้ ตระหง่านอยู่บนสุดของ Castle Hill ทาให้สามารถ
มองเห็ นวิวทิวทัศน์ อนั สวยงามของแม่น้ าดานู บ สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีได้ในแบบพาโนรา
มาเลย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ โบสถ์ แมทธิอสั (Matthias Church) โบสถ์น้ ี เคยใช้จัดพิธีสวม
มงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชือ่ โบสถ์มาจากชือ่ กษัตริย์แมทธิอสั ซึ่งพระองค์ทรงเป็ นกษัตริย์ที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่
งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์น้ ี ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
องค์การยูเ นสโก้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่าน ล่ อ งแม่นา้ ดานูบ แม่น้ าดินแดนโรแมนติคของประเทศ
ฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงามเรียงราย
สองฝั่งแม่น้ าดานู บ มนต์เ สน่ ห์ทไี่ ม่เ สื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้ าแห่ ง
หนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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วันที่สี่

บราติสลาวา (สโลวัค)-กรุงปราก-ปราสาทปราก-มหาวิหารเซนต์ วิตัส-จัตุรัสเมือง
เก่ า-สะพานชาร์ ลส์

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่ กรุ งปราก (Prague)
เมืองหลวงของสาธารณรัฐ เช็ก (Czech หรือ Czechia) ดินแดนทีช่ อื่ ว่า มงกุฎแห่ งยุโรป (Crown of
Europe) เนื่ องจากมีความสวยงามและเงียบสงบอยู่ทา่ มกลางขุนเขาและเป็ นศูนย์กลางอาณาจักรทีว่ า่ มาแต่
โบราณ จึ งเต็มไปด้วยเรื่องราว เรื่องเล่า และสถาปัตยกรรมทีส่ วยงามและยังมีภาษาของตนเอง เรียกว่า
Praha อ่านว่า ปรา-หะ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านชม ปราสาทปราก (Prague Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 เคยเป็ น
ปราสาทของกษัตริย์แห่ งเช็กในอดีต อีกทัง้ เคยได้รบั การรับรองจากกินเนสส์บกุ๊ ว่าเป็ นปราสาทโบราณที่
ใหญ่ทสี่ ุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร แต่ปัจจุบ ัน
รัฐบาลทาเป็ นทาเนี ยบประธานาธิบดี, มหาวิหารเซนต์วติ สุ (St. Vitus Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344
ด้วยศิลปะแบบโกธิค แต่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึ่งทาขึ้นในสมัยพระเจ้า
ชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู ้สร้างความเจริญสูงสุดจนทาให้เ มืองปราก จากนั้นนาท่านชม มหาวิหารเซนต์ วิตัส
(St. Vitus Cathedral) ซึ่งมีการสร้างผ่านสถาปนิ กหลายคนตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 จนจบโครงการที่
ศตวรรษที่ 19 จึ งมีศิลปะผสม ระหว่างโกธิค นี โอ-โกธิค ภายในประดับด้วยกระจกโมเสคสี (บางส่วน
จากฝรัง่ เศส) ทีเ่ ก็บพระธาตุทอ่ นแขนของนักบุญวิตสุ มีสุสานกษัตริย์แห่ งโบฮีเ มียหลายพระองค์ ด้าน
นอกมีภาพกระเบือ้ งโมเสกเกีย่ วกับวันพิพากษา นักบุญดังกล่าวถือว่าเป็ นนักบุญอุปถัมภ์ประเทศนี้ และมี
โลงศพศิลปะเงินของนักบุญ St.Nepomuk ตระการตามาก และวิหารแห่ งนี้ มีความสาคัญถือว่าเป็ นจุดรวม
ใจชาวปรากอีกด้วย จากนั้นนาท่านชม จัตุรัส เมือ งเก่า (Old Town Square) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองเก่า
แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอโคโคทีอ่ ลังการ จัตรุ สั เมืองเก่าเป็ นอีกย่านทีน่ ่ านั่ง มีคา
เฟ่ หลายร้านให้เ ลือก หรืออาจจะเช่าม้าหรือรถม้านั่ง เดินสารวจตลาด หรือแม้แต่ชมหอนาฬิกาดารา
ศาสตร์ จากนั้นนาท่านชม สะพานชาร์ ลส์ (Charles Bridge) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1357 เพื่อแทนทีส่ ะพาน
จูดิธซึ่งสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 12 ในปัจจุบ ันสะพานชาร์ลส์เ ป็ นจุดท่องเทีย่ วยอดนิ ยมแห่ งหนึ่ ง สวย
โดดเด่นไม่วา่ จะเป็ นเวลากลางวันหรือกลางคืน ทัศนี ยภาพของสะพานนี้ จะสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่
และยามตะวันตกดิน
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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วันที่ห้า

ปราก-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ ค)-ซาลซ์ บูร์ก (ออสเตรีย)

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านสู่เ มือง เชสกีค้ รุ มลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของ
สาธารณรัฐเช็ก ห่ างจากปรากไป 180 กิโลเมตร เมืองเล็ก โรแมนติก ดัง่ เทพนิ ยาย ทีต่ ง้ ั อยู่ริมฝั่งแม่น้ าวฤ
ตาว่าตอนต้นใกล้แหล่งกาเนิ ดของแม่น้ า ก่อนทีจ่ ะไหลต่อไปเป็ นกระแสน้ าสายใหญ่ผา่ นกรุงปราก ช่วงที่
แม่น้ าวฤตาว่าไหลผ่านเชสกี้ ครุมลอฟดูเ หมือนเป็ นเพียงลาธารเล็ก ๆ สายน้ าคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูปตัว
S จนทาให้ภูมิท ัศน์ ของตัวเมืองดูราวกับหยดน้ าทีก่ าลังจะร่วงหล่นจากขั้ว มีความโดดเด่นคือเป็ นเมืองทีม่ ี
อาคารเก่าแก่ตง้ ั แต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รบั การอนุ รกั ษ์และขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเ นสโก้ให้เ ป็ น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992 ไว้ให้เ ป็ นสถานทีส่ าคัญแห่ งหนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านชม ซาลซ์ บรู ์ ก (Salzburg) เป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ุดลาดับที่ 4 ใน
ประเทศออสเตรีย เมืองทีไ่ ด้ข้ นึ ชือ่ ว่าเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีชอื่ ดังระดับโลกอย่าง “โมสาร์ท Mozart”
และสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง ทีน่ ี่ เ ต็มไปด้วยศิลปะแบบบา
โรก จนได้ชอื่ ว่าเป็ นนครหลวงแห่ งศิลปะบาโรก และได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่หก

ซาลสเบิร์ก-แม่น้าซาลส์ ซักค์ -จัตุรัสเรสซิเดนท์ -อนุสาวรีย์โมสาร์ ท-มหาวิหารแห่ ง
เมืองซาลส์ บวร์ ก-ถนนเกไทรเดร้ -ฮอลสตัท-ถนน ซี สตราซ-หมู่บ้านกรินซิ่ง

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่ ซาลสเบิร์ก (Salzburg)
เมืองทีม่ ีชอื่ เสียงจากการเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์เ พลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์” หรือ The
Sound of Music จากนั้นนาท่านข้าม แม่นา้ ซาลส์ ซักค์ (Salzach River) เป็ นแม่น้ าอยู่ในปนะเทศ
ออสเตรียและไหลผ่านไปยังประเทศเยอรมัน มีความยาวประมาณ225 กิโลเมตร (140 ไมล์) แม่น้ า
Salzach จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ าชือ่ Saalachทีก่ น้ ั ชายแดนระหว่างออสเตรียกะเยอรมันนี จากนั้นนา
ท่านสู่ จัตุรัส เรสซิเดนท์ (Residenzplatz) เป็ นจัตรุ สั ย่านกลางเมืองอยู่ใกล้มหาวิหารแห่ งเมืองซาลส์
บวร์ก ( Salzburg Cathedral) มีน้ าพุสไตล์บาโรก เป็ นจุดเด่นของจัตรุ สั นี้ จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ
อนุส าวรี ย์โมสาร์ ท (Mozart Monument) สร้างขึ้นเพื่อทีจ่ ะราลึกถึง โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท
(Wolfgang Amadeus Mozart) นักดนตรีเ อกของโลก โมสาร์ทนั้นเป็ นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาว
ออสเตรียทีม่ ีชอื่ เสียงก้องโลก โมซาร์ทเกิดทีเ่ มืองซัลสบูร์ก เขามีงานประพันธ์เ พลง 700 ชิน้ รวมทัง้ โอเป
ร่า (ดนตรีซ่งึ มีเ นื้ อเรื่อง) ชือ่ ดอน โจวานนี (Don Giovanni) และ ขลุ่ยวิเ ศษ (Die Zauberflöte) ปัจจุบ ัน
ผลงานต่าง ๆ ของเขาได้ถูกนามาจัดจาหน่ ายเป็ นสื่อต่าง ๆ มากมาย และทีเ่ มืองซัลสบูร์ก ประเทศ
ออสเตรีย ยังมีอนุ สาวรีย์ของโมสาร์ทอยู่ทนี่ ั่น เหตุเ พราะว่าโมสาร์ทได้เ กิดทีเ่ มืองแห่ งเกลือนี้ จากนั้นนา
ท่านชม มหาวิหารแห่ งเมือ งซาลส์ บวร์ ก (Salzburg Cathedral) สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลาย-บา
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เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

รอคตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บารอคยุคแรกสุด สร้างขึ้นใหม่เ พื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหม้ใหญ่ มหา
วิหารหลังนี้ ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม
จากนั้นนาท่านเดินเล่ น ถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) มีบ ้านเรือนทีต่ ง้ ั อยู่เ รียงรายบนถนนสายนี้ ถูก
สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านทีม่ ีหลังคาอันสวยงาม ป้ ายเหล็กทีท่ าด้วยมือและ
กรอบหน้าต่างเป็ นภาพปูนปั้นแกะสลัก ปัจจุบ ันเป็ นย่าน shopping ทีม่ ีรา้ นค้าแบรนด์เ นมมากมายและมี
สถานทีท่ นี่ ่ าสนใจมาก จากนั้นนาท่านสู่เ มือง ฮอลสตัท (Hallstatt) เมืองทีไ่ ด้ชอื่ ว่า "เมืองริมทะเลสาบ ที่
สวยทีส่ ุดในโลก" และมีอายุกว่า 4,500 ปี ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ฮอลล์สตัทเป็ นทีร่ จู ้ ักกัน
ในเรื่องการผลิตเกลือในสมัยก่อน เหมืองเกลือทีเ่ ป็ นทีร่ จู ้ ักแห่ งเเรกของโลกก็อยู่ในเมืองนี้
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ ถนน ซี สตราซ (See Strasse) เป็ นถนน
ติดทะเลสาบ ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็ นร้านขายของทีร่ ะลึก ทีข่ าดไม่ได้คอื เกลือทีช่ าวบ้านนามาใส่ขวด
แก้วสีสวย ดูเ ก๋ไก๋ไปอีกแบบ รวมไปถึงภาพเขียนเมืองฮัลสตัทท์ในมุมต่างๆ จากนั้น นาท่านสู่เ มือง
เวียนนา (Vienna) ชม หมู่บ ้านกรินซิง่ (Grinzing Village) อยู่บนเชิงเป็ นหมู่บ ้านทีม่ ีชอื่ เสียงในการผลิต
ไวน์ ขาวมีรา้ นอาหารทีข่ ายไวน์ เรียกว่าร้านฮอยริเ กอร์ การได้ไปลองรับประทานอาหารแบบต้นตาหรับที่
นัน่ ถือว่าเป็ นประสบการณ์อย่างหนึ่ ง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่เจ็ด

กรุงเวียนนา-พระราชวังเชิ นบรุนน์ -มหาวิหารเซนต์ สตีเฟน-พระราชวังฮอฟ
บวร์ ก-อาคารรัฐสภา ออสเตรีย-โรงละครโอเปร่ าแห่ งกรุงเวียนนา-สตัดท์ พาร์ คถนนคาร์ ทเนอร์

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านชม กรุ งเวียนนา (Vienna)
เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย ได้ชอื่ ว่าเป็ นนครแห่ งเสียงดนตรี เนื่ องจากเป็ นเมืองทีม่ ีนักแต่งเพลง
คลาสสิกและกวีชอื่ ดังมากมายอย่าง บีโธเฟน, โยฮัน และ โมสาร์ท ให้คณุ ได้เ พลิดเพลินกับความงดงาม
ทางศิลปะ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม อีกทัง้ ตามรอยประวัติศาสตร์ทนี่ ่ าสนใจของเมืองโรแมนติ
กแห่ งนี้ จากนั้นนาท่านชม พระราชวังเชิ นบรุ นน์ (Schoenbrunn Palace) สร้างขึ้นเมื่อตอนกลางของ
ศตวรรษที่ 16 จากปราสาทโบราณเดิม “แคตเตอร์เ บิร์ก” โดยพระเจ้าแมกซิมิเ ลียนที่ 2 ทรงโปรดให้สร้าง
เป็ นตาหนักชายป่ า สาหรับล่าสัตว์และพักร้อน ต่อจากนั้น ตาหนักก็ถูกทาลาย โดยพวกเตอร์กทีร่ บรุก
ขึ้นมาจากตอนใต้ จักรพรรดิลีโอโปลด์ จึ งทรงให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่อย่างงดงาม เพื่อให้เ ป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ น (Summer Palace) โดยย่อแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายสส์ในฝรัง่ เศส จากนั้นนา
ท่านชม มหาวิหารเซนต์ ส ตีเฟน (St. Stephen) ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง
ลักษณะเป็ นโบสถ์ขนาดใหญ่ทรงสูง มียอดปลายแหลม ๆ หลายยอด เป็ นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิค
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เทีย่ ง
บ่าย

ทีอ่ ่อนช้อยงดงามมาก ชาวออสเตรียนมีความผูกพันกับมหาวิหารเซนต์สตีเ ฟนเป็ นอย่างมาก ทุก ๆ ปี
ตอนเทีย่ งคืนของคืนก่อนวันขึ้นปี ใหม่ “พุมเมอริน” (Pummerin) อันเป็ นระฆังทีใ่ หญ่ทสี่ ุดใบหนึ่ งของ
โลกจะดังกังวานขึ้น แล้วทัง้ ประเทศก็จะพากันเฉลิมฉลองความสุขด้วยท่วงทานองของ “เพลงบลูดานู บ”
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) เป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิในราชวงศ์
แฮบส์บวร์ก ตัง้ แต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย ปัจจุบ ันนี้ ถือเป็ นอาคารทีส่ าคัญของเมืองเป็ นอย่าง
มาก บริเ วณพระราชวังประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ สวนและจตุรสั สิ่งทีน่ ่ าสนใจมีตง้ ั แต่ห้องจัด
แสดงในหอสมุดแห่ งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวในพระคลังสมบัตหิ ลวง ทีน่ ี่ ยงั เต็มไปด้วยเครื่องประดับ
ล้ าค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิน้ เอกทางสถาปั ตยกรรมและศิ ลปะ โดยส่วนหนึ่ งของ
พระราชวังในปัจจุบ ันเป็ นทีพ่ านักและทาเนี ยบของประธานาธิบดีออสเตรีย จากนั้นนาท่านชม อาคาร
รั ฐสภา ออสเตรี ย (Austrian Parliament Building) เป็ นทีป่ ระชุมสภาออสเตรียมานับตัง้ แต่ศตวรรษที่
19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ รัฐสภาออสเตรียเป็ นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตทีส่ ุด
หลังหนึ่ งบนถนน Ringstraße สถาปนิ ก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ ในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฟื้ นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั้น และห้องโถงต่างๆ ภายในอาคาร จากนั้นนาท่านชม โรง
ละครโอเปร่ าแห่งกรุ งเวียนนา (Vienna State Opera) โรงละครทีจ่ ะทาให้คณุ ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับ
ศิลปะการแสดงพร้อมดนตรีสุดอลังการ จากทีมอุปรากรกว่า 50 ทีมตลอดปี เรียกได้วา่ เป็ นโรงอุปรากรที่
ใหญ่ทสี่ ุดแห่ งหนึ่ งในโลก สร้างขึ้นในปี 1869 ผ่านสงครามโลกครั้งทีส่ องและได้รบั การบูรณะในปี
1950
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เย็น

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัวนาท่านชม สตัดท์ พาร์ ค (Stadtpark) สวนสาธารณะชือ่ ดังใจกลางกรุง
เวียนนา สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1862 สไตล์การตกแต่งแบบอังกฤษ เป็ นทีน่ ิ ยมมาพักผ่อนของคนในเวียนนา ใน
สวนนี้ มีรูปปั้นคีตกวีอยู่เ ช่น Franz Schubert โดยเฉพาะท่าน Johann Strauss Junior ราชาเพลงวอล์ซ เป็ น
รูปปั้นสีทองอร่าม เจ้าของบทเพลง The Blue Danube ทีเ่ ลื่องชือ่ มาจนถึงปัจจุบ ัน จากนั้นนาท่านสู่
ศูนย์ กลางการช้ อปปิ้ ง ถนนคาร์ ทเนอร์ (Kartner Street) เป็ นถนนคนเดินและช้อปปิ้ งสายสาคัญแห่ งกรุง
เวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ทีจ่ ะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้า
ให้เ ลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เ นมยอดนิ ยม สินค้าแบรนด์เ นมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS
VUITTON และอีกมากมาย อีกทัง้ เครื่องแก้วคริสตัลเจี ยระไน ของสะสมหรือของทีร่ ะลึกต่างๆ
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วันที่แปด

กรุงเทพฯ

เช้า

เดินทางถึ ง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซี ยออนทัวร์
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