ออสเตรีย – เชค 8 วัน
กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
21.30 น.
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 พบกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ บริเวณแถว G สายการบินออสเตรียน แอรไลน เคานเตอร 16-19 เขาประตู 3
23.55 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอรไลน เที่ยวบินที่ OS026
วันที่สอง
05.20 น.
07.15 น.
08.10 น.
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กรุงเทพฯ – ปราก – คุตนา โฮรา – ปราก
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ออกเดินทางตอสูกรุงปราก โดยสายการบิน ไทโรเลียน แอรเวย เที่ยวบินที่ VO*OS 703
ถึงสนามบินรูซีเน ณ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งตั้งอยูริมสองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา
ผานชม ทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง สู คุตนาโฮรา (Kutná Hora) (ระยะทาง
ประมาณ 90 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกของกรุงปราก ซึ่ง
ไดรับการยกยองใหเปนหนึ่งในมรดกโลก ดวยความหลากหลายของสถาปตยกรรมตั้งแตยุคกลาง จนถึง
สมัยอารตนูโว ซึ่งยังคงไดรับการอนุรักษเปนอยางดี นําทานเขาชม โบสถออสซูรี่ (Sedlec Ossuary) ซึ่ง
แปลกประหลาดและมีชื่อเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งในเชค โบสถแหงนี้สรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 14 และ
ไดรับการปรับแตงเรื่องมาจนกลายเปนสไตลบาร็อค และสิ่งที่ทําใหโบสถแหงนี้มีชื่อเสียงคือ การตกแตง
ภายในดวยโครงกระดูกจากมนุษยกวา 40,000 คน ตั้งแตผนัง ไมกางเขน แทนบูชา ประตู หนาตาง
แชงเดอเลีย และโคมไฟ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนอุทาหรณถึงความไมแนนอนในสังขารมนุษย จากนั้นนําทานชม
เมืองคุตนาโฮรา (Kutná Hora) ผานชมหรือแวะถายรูปกับโบสถทั้งสไตลโกธิค โรมาเนส และบาร็อค ซึ่ง
สามารถพบเห็นไดทั่วทั้งเมือง แลวอิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัยในยานเมืองเกา เพลิดเพลินกับ
รานคา รานอาหาร และบานเรือนนารักมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางกลับสู กรุงปราก (PRAGUE) แลวนําทานเขาชมสวนของพระราชวังวัลเลสไตน
(Wallenstein Palace) ในกรุงปราก ที่อาศัยของขุนนางชั้นสูง Albert von Wallenstein ซึ่งพระราชวังแหง
นี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน และตกแตงดวยภาพวาดเฟรสโก โดยศิลปนชื่อดังชาวอิตาเลี่ยน
Baccio del Bianca เพื่อใหสวยงามเหนือกวาปราสาทปราก ภายในมีหองตาง ๆ มากมายซึ่งตกแตงดวยธีม
ที่ตางกัน แตนาเสียดายที่สงครามไดสรางความเสียหายใหแกสถานที่แหงนี้มิใชนอย จนปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนมาเปนที่ทําการของสมาชิกวุมิสภาแหงสาธารณรัฐเชค ดังนั้นนักทองเที่ยวจึงไดรับอนุญาตให
เขาชมเฉพาะสวนสวนที่สวยงามในรูปแบบเรขาคณิตเทานั้น และอาจมีวันหยุดบางวันที่เปดใหเขาชม
ภายใน จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูยานตัวเมืองเกาของปราก ชม ยานเมืองเกา (Old Town) ที่คลาสสิค
โดยเฉพาะที่อาคารศาลาเทศบาลกรุงปราก นักทองเที่ยว จะเฝาดูนาฬิกาโบราณ ทุกชั่วโมงจะมีตุกตา
ออกมาบอกเวลาเปนนาฬิกาเกาแกแหงหนึ่งในยุโรป นําทานชม สะพานชาลส (Charles Bridge) อัน
เกาแก มีรูปปนนักบุญถึง 28 องคเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก สะพานเกาแกที่เปนสัญลักษณ
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ของเมือง สรางดวยหินขนาดใหญ ชาวคริสตเชื่อวา หากเดินผานสะพานแหงนี้ ตองขอพรจากนักบุญ
จอหน แหงเนโปมุข กรุงปรากในยุคกลาง เคยเปนเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝง
แมน้ําวัลตาวา ทานจะไดเห็นสถาปตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปรา, พิพิธภัณฑ, หอคอยดินปนที่
ไดรับการอนุรักษไวอยางดี
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
ปราก –เชสกี้ครุมลอฟ – ฮลูโบกา – บัดโจวิซ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางตอสูเมือง เชสกี้ครุมลอฟ (Český Krumlov) เมืองมรดกโลก World Heritage เพชรน้ํางามแหง
โบฮีเมีย นําทานชม เมืองครุมลอฟ (KRUMLOV) เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ใหเปน
เมืองมรดกโลก ในปค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝงของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มี
อาคารเกาแก ตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษ และขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่ สําคัญ
แหงหนึ่งของโลก เขาชม “ปราสาทครุมลอฟ” (KRUMLOV CASTLE) ซึ่งสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก ดวยศิลปะ 3 ยุค 3 สมัย
ผสมผสานกันอยางลงตัวตั้งแตโกธิค-เรอเนสซองส-บาร็อค
เขาชมภายในแตละสวนของปราสาทที่
คอนขางสมบูรณหลังจากไดรับการบูรณะ โบสถเซนตจอรจ หองโรเซนเบิรก ซึ่งโดดเดนดวยศิลปะแบบ
เรอเนสซองสถงึ 4 หองมีภาพเขียนบนผนังไมที่เปนของแทดงั้ เดิมในยุคปลายคริสตศตวรรษที่ 16 ขึ้นไป
ชั้นบนเปนหองชวาสเซนเบิรก สรางในคริสตศตวรรษที่ 18 สําหรับเปนหองรับรอง แลวไปชมรถมาพระ
ที่นั่ง ซึ่งตกแตงดวยทองคําใน Eggenberg Hall ถัดมาเปนหองเสวย คาโนปเลาจ หองบรรทม หองสวน
พระองคชาเปล หองฉลองพระองค ลวนไดรับการออกแบบและตกแตงอยางงดงาม หองสุดทายจะเปน
Masquerade Hall ที่ตกแตงดวยศิลปะแบบโรโคโคอันงามวิจิตร
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําทานเดินทางชม “ปราสาทฮลูโบกา” ( HLUBOKA CASTEL) ที่สรางราวกลาง คริสตศตวรรษ
ที่ 13 โดยกษัตริย เวนแซสลาสที่ 1 แตวาตอมาไดตกเปนของตระกูลขุนนางอีกตระกูลหนึ่งคือ ยัคชิม
แหงฮราเด็ค และตระกูลนี้เองไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของปราสาทใหกลายมาเปน ปราสาทแบบ
เรอเนสซองส เมื่อป ค.ศ. 1571 หลังจากดัดแปลงปราสาทนี้เรียบรอยแลว ตระกูลฮราเด็คก็ตองขาย
ปราสาทให แก โบฮุศลาฟ มาโลเวค แหง มาโลวิสซะ เพราะมีปญหาเรื่องเงิน ตอมาถูกขายตอใหกับ
แยน อดอรฟ ที่1 แหงตระกูลชวาเซนเบิรก ซึ่งตระกูลนี้ไดอาศัยอยูในปราสาทแหงนี้ตอมาอีกประมาณ
330 ป ทายที่สุด ปราสาทฮลูโบกา ไดตกไปอยูในมือของตระกูลขุนนางอีกตระกูลหนึ่ง คือ ดุก แหง
คลุมลอฟ ซึ่งทานไดทําการปรับปรุงปราสาทใหอยูในสภาพที่เห็นกันในปจจุบัน นําทานเขา ชมภายใน
ปราสาท / นําเขาที่พัก โรงแรม STEKL เพื่อใหทานไดพักผอนอิริยาบท จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง
เชสกี้บัดโจวิช (CESKE BUDEJOVICE) ซึ่งเปนจุดกําเนิดของเบียร Budweiser หรือที่คอเบียรชาวไทย
คุนหูกันดีในชื่อ บัดไวเซอรนั่นเอง เปนแหลงทําเบียรที่ขึ้นชื่อลือชาของเชคฯจนเปนที่รูจักกันทั่วโลก “นํา
ทานเขา ชม โรงผลิตเบียรบัดไวเซอร ที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ” แวะเที่ยว “แหลงศูนยกลางอารยธรรมกับ
ตลาดเกาแก” ที่มีมาแตโบราณกาลจวบจนปจจุบันซึ่งแวดลอมไปดวยสิ่งกอสรางตางๆ ร่ํารวยศิลปะ
อารยธรรม และยุคสมัยที่มีอิทธิพลตอทองที่ ณ เวลานั้นไมวาจะเปนตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความออน
ชอยของศิลปะแบบ เรอเนสซองส บานเรือนผูคนสไตลบาร็อค ผสมผสานกับความนาเกรงขามของ
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แทนน้ําพุอันศักดิ์สิทธิ์แหง Helden Samson และหอคอยดําที่ตั้งตระหงานสงอิทธิพลครอบงําเหนือพื้นที่
นี้ จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองฮลูโบกา (HLUBOKA)
รับประทานอาหารค่ําในโรงเบียร / นําเขาที่พัก
ฮลูโบกา – เมลก – วาเชาวัลเลย – เวียนนา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมือง เมลก (Melk) เมืองเล็กนารักริมแมน้ําดานูบ ในเขตออสเตรียตอนลาง ซึ่งมี วิหาร
แหงเมลก (Stift Melk) ตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนินเขาเหนือตัวเมือง นําคณะเขาชม วิหารแหงเมลก (Stift
Melk) อันยิ่งใหญอลังการ ที่มีประวัติมาตั้งแตป ค.ศ. 1089 ใหเปนเหมือนอาราม โรงเรียนสําหรับพระ
และที่ผลิตพระคําภีรสมัยโบราณ (manuscript) ภายนอกไดรับการบูรณะและตกแตงในแบบศิลปะบารอค
สวยงามอลังการ สวนภายในนั้นก็ไดรับการตกแตงดวยศิลปะแบบเฟรสโก และภาพวาดอีกมากมาย
นอกจากนี้ วิหารแหงเมลกยังมีหองสมุดขนาดใหญซึ่งมีชื่อเสียงในการเก็บรักษาหนังสือโบราณอีกดวย
จากนั้นจึงอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําคณะ ลงเรือลองแมน้ําดานูบ ชมความสวยงามของสองฝงแมน้ํา ในเขตปลูกองุน วาเชาวัลเลย ตลอด
ระยะเวลา ชั่วโมงครึ่ง ทานจะเพลิดเพลินกับทิวทัศนอันสวยงามของธรรมชาติ และปราสาทนอยใหญ
ตลอดจนอาคารบานเรือนสีสันสดใสริมสองฝงแมน้ํา จากนั้นจึงนําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงเวียนนา
(VIENNA) นครหลวงประเทศออสเตรีย เมืองแหงการดนตรีวอลทของโลก เวียนนา คือ โลกแหงการ
ดนตรีคลาสสิคที่มวลมนุษยยกยองสรรเสริญ กอนออกเดินทางสูหมูบานกรินซิ่ง อันมีชื่อเสียงในดาน
อาหาร และการผลิตไวน
รับประทานอาหารค่ําพรอมเสียงขับกลอมของดนตรีพื้นเมือง / นําเขาที่พัก
เวียนนา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขา ชม พระราชวังฮอปสบวรก (Hofburg Palace) หรืออิมพีเรียลพาเลส พระราชวังเกาแกของ
ราชวังออสโตรฮังกาเรียน ซึ่งอดีตกษัตริยหลายพระองคเคยทรงใชเปนที่ประทับ นําชมความสวยงามของ
พระราชวังอันใหญโตและโอโถง พรอมทั้งศิลปะอันวิจิตรทั้งภายนอกภายใน ที่บงบอกถึงความ
เจริญรุงเรืองอยางที่สุดของราชวงศฮอปสบวรกนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยของกษัตริย ฟรานซโจเซฟ
ซึ่งตอมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นับวาเปนโชคอันดีที่พระราชวังแหงนี้มิไดถูกทําลายและขาวของ
สวนใหญทุกชิ้นยังอยูครบถวนจนถึงปจจุบันนี้
ซึ่งทานจะไดเขาชมหองทองพระคลังซึ่งเก็บรวมรวม
สมบัติอันล้ําคาตั้งแตมงกุฏและคฑาประจํากษัตริยและราชินีแตละองค
ไปจนถึงของที่ระลึกจาก
นานาชาติ ปจจุบันบางสวนของพระราชวังแหงนี้ไดการเปนที่ทําการของประธานาธิบดีแหงออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางเขาสู ตัวเมืองเกา (OLD TOWN) แลวอิสระใหทานเดินเลนชอปปงตามอัธยาศัยบริเวณ
ถนนริงสตราเซ (Ringstrasse Road)
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก

วันที่หก
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เชา

เวียนนา – มอนซี – ซาลสเบิรก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนั่งรถโคชสู เขต ซาลสเมอรกูด (SALZKAMMERGUT) หรือ เขตแหงทะเลสาบของประเทศ
ออสเตรีย ซึ่งเปนเขตที่กษัตริยแหงออสเตรียหลายตอหลายประองคทรงโปรดที่จะมาประทับในฤดูรอน
ลัดเลาะผานหมูบานนอยใหญและทะเลสาบอันงดงาม สู หมูบาน ฮาลสตัท (Hallstatt) เมืองเล็กนารัก ที่วา
กันวาสวยที่สุดในเขตซาลสเมอรกูด
ซึ่งมีอดีตอันยาวนานหลายศตวรรษ
และเปนเมืองที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งมีฉากหลังเปนเทือกเขานอยใหญ สลับกับปาสน สวนดานหนาเปน
ทะเลสาบที่ใสนิ่งราวกระจก นําคณะชมเมืองที่นาทึ่ง ซึ่งสรางอยางลงตัว อยูบริเวณหนาผาและทางชันริม
ทะเลสาบ นําทานชม เมืองฮาลสตัท (Hallstatt) แวะถายรูปกับโบสถ Maria Himmelfahrt ใจกลางเมือง
ซึ่งมีศิลปะแบบออสเตรียนโกธิค สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1320 จากนั้นจึงอิสระใหทานเดินเลนลัดเลาะตาม
ตรอกซอยนอยใหญหรือพักผอนในรานตลอดสองขางทางพรอมชมวิวอันงดงามของทะเลสาบตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําทานนั่งรถโคชตอ สู เมืองมอนซี (MONDSEE) เมืองเล็กนารักริมทะเลสาบ และแวะถายรูปกับโบสถ
คาทอลิก ซึ่งเคยใชเปนสถานที่ถายทําเรื่อง เดอะซาวน ออฟ มิวสิค จากนั้นจึงนําทานเดินทางสู เมือง
ซาลสเบิรก (SALZBURG) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอสุ
โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยว ชม ความงามของเมืองซาลสเบิรก ที่มีความหมายวา “เมืองแหง
เกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบาร็อคที่ตั้งอยูบนฝงแมน้ําซัลซาค (SALZACH) เมืองซาลสเบิรกเคยเปนที่
ประทับถาวรของอารคบิชอป และเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน นําเขาชม สวนดอกไม “มิราเบล” ซึ่งเปนฉากหนึ่งในการถายทําภาพยนตร
เรื่อง “เดอะซาวน ออฟ มิวสิค” (THE SOUND OF MUSIC) ที่โดงดังไปทั่วโลก นําคณะเดินขามแมน้ํา
ซาลสซัคเขาสู ยานตัวเมืองเกา เดินชมความงามของบานเรือนและโบสถตางๆ ที่สรางอยางสุดคลาสสิค
ถายรูปกับ อนุสาวรียของโมสารท ที่จัตุรัสโมสารท ซึ่งเปนคีตกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรีย ผลงานที่
สรางชื่อใหเขามีมาก เชน The Marriage of Figaro, Don Giovanni และ The Magic Flute จากนั้นเดิน
ถายรูปชมความงามของจัตุรัสโบสถหลวง และจัตุรัสสวยงามตางๆ ตามอัธยาศัยกับการเดินเลนในยาน
การคา ถนน เกรไทรเด ซึ่งรานคาแตละรานจะตกแตงดวยลวดลายเหล็กดัดสวยงามเปนสัญลักษณอัน
โดดเดนของเมืองซาลสเบิรก
รับประทานอาหารค่ํา / นําเขาที่พัก
ซาลสเบิรก – เหมืองเกลือ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา
นําทานออกเดินทางสู ทะเลสาบแอมซี (Lake Chiemsee) เพื่อเขาชม พระราชวังเฮอรเรนคิมเซ แลวนํา
ทานเขาชม ปราสาทเฮอรเรนคิมเซ (Herrenchiemsee castle) ปราสาทหลังงามริมทะเลสาบคิมเซ ที่ไดชื่อ
วาสวยงามที่สุดในบรรดาสามปราสาทแหงกษัตริยลุดวิก
ซึ่งไดสรางเลียนแบบพระราชวังแวรซายส
นับวาเปนปราสาทที่มีความสวยงาม ทั้งสถาปตยกรรมดานนอกและภายในไดอยางลงตัวระหวางการ
ผสมผสานสไตลโรมาเนสก โกธิค และบาร็อค ชมความงดงามของหองตางๆ อาทิ หองบรรทม หองโถง

เที่ยง

18.25 น.
19.15 น.
23.20 น.
วันที่แปด
14.20 น.

กระจกซึ่งเปนหองที่พระเจาลุควิกที่ 2 โปรดปรานหองนี้มาก และสวนของพระราชวังที่ไดรับแรงบันดาล
ใจในการออกแบบจากฝรั่งเศสจนไดรับการขนานนามวาเปนพระราชวังแวรซายสแหงบาวาเรีย
รับประทานอาหารกลางวันริมทะเลสาบ
นําทานเดินทางสู เหมืองเกลือ (Berchtesgaden) ใกลๆ กับเมืองซาลสเบิรก มีชื่อมาจากคําวา SALT ซึ่งมี
ความหมายถึงเกลือนั่นเอง ที่นี่ทานจะไดสนุกสนานกับการนั่งรถรางเขาไป ชม เหมืองเกลือ
(Berchtesgaden)
พรอมรับสาระความรูเกี่ยวกับความสําคัญของเกลือการทําเหมืองเกลือตั้งแตอดีต
จากนั้นจึงเดินทางกลับสูสนามบินเมืองซาลสเบิรก
ออกเดินทางจากซาลสเบิรก โดยสายการบิน ไทโรเลียน แอรไลน เที่ยวบินที่ VO*OS 924
แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเวียนนา
ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียนแอรไลน เที่ยวบินที่ OS025
กรุงเทพฯ
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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