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GA7C _Grand Austria classic _แกรนด ์ออสเตรยี 7วนั  
สมัผสัเมอืงไฮไลทข์องประเทศออสเตรยี: เวยีนนา, กราซ, คลาเกนเฟิรต์, ซาลบรว์ก, อนิสบ์รกู, ฮลัสตดัท,์ วาเคา 

Date Itinerary  

Day 1 /  Vienna  /-/D Stay in Vienna 

 
Vienna / หลงัจากที�รับที�สนามบนิเดนิทางทอ่งเที�ยวในกรงุเวยีนนา   
 

• พระราชวงั Schönbrunn ความภมูใิจที�สําคญัของชา 
เวยีนนา โกลเรยีตต ์อาคารดา้นหลงัสดุของอทุยาน บนอาคารรปูนกอนิทรเีหยยีบลกูโลก ซึ�งสญัลกัษณ์ความ
ยิ�งใหญแ่หง่ราชวงศแ์ฮมสบ์วรก์, สวนสตัวเ้กา่แกท่ี�สดุ 

• Stadtpark รปูปั(นสทีองโดดเดน่ของ โยฮนัต ์สเตราส ์

• Naschmarkt ตลาดผกั ผลไมน้าๆชาต ิ 
• Hundertwasser บา้นไรเ้หลี�ยม ผลงานของจติรกรชื�อดงั  

 

Day 2 /  Vienna  B/-/- Stay in Vienna 

 

Vienna / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั  ทอ่งเที�ยวในเมอืงเวยีนนา  

• ที�ทําการเมอืงเวยีนนาอยูต่รงขา้ม Burgtheater , Volksgarten สวนดอกไม ้กหุลาบนานาพนัธ ์

• Parlaments ตกึที�ทําการรัฐสภาที�สวยงามและอลงัการ, สวนสาธารณะกลางเมอืงมรีปูปั(นของโมสาร ์

• Hofburg พระราชวงัเดมิ ซึ�งปัจจบุนัไดด้ดัแปลงบางสว่นทําเป็นหอสมดุ, Sachertorte ลิ(มรสเคก๊
ชอ็กโกแลตอนัลอืชื�อของเวยีนนา 

• Stephansdom โบสถ ์คูบ่า้นคูเ่มอืงหวัใจของเวยีนนา  
• พระราชวงัเบลเวเดยีร,์ ภาพวาด The Kiss ของศลิปิน Gustav Klimt  อนัโดง่ดงัแสดงอยูท่ี�นี� 
• โบสถค์ารล์ 

Day 3 /  Graz - Klagenfurt  B/-/- Stay in Klagenfurt 

 

Graz - Klagenfurt  / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังเมอืงกราซ เมอืงที�ใหญอ่นัดบั 2 ของออสเตรยี ปี 1999 องคก์ารยเูนสไดข้ึ(นทะเบยีน
เป็นมรดกโลก 

• Schloss Eggenberg   
• อาคาร Town Hall 
• ขึ(น Schloss Eggenberg จดุชมววิที�สวยที�สดุของเมอืง 

 
จากนั(นเดนิทางไปยังเมอืง คาเกนเฟิรต์ เมอืงที�ม ีสมัผสัสถาปัตยกรรมที�
สวยงามรอบๆ  

• ทะเลสาบที�ใหญท่ี�สดุในออสเตรยี Wörthersee  
• สญัลกัษณ์ของเมอืง Lindworm, Fountain 
• สํานักงานราชการ Landhaus สถาปัตยกรรมที�งดงามมาก 

 

Day 4 /  Hallstatt  B/-/- Stay in Hallstatt 

 
Hallstatt / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังเมอืง ฮลัสตดัท ์- มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ้  
เมอืงรมิทะเทสาบไดช้ื�อวา่น่ารัก โรแมนตกิที�สดุในโลก 

 
• เดนิเลน่ ชนืชมทศันยีภาพความสวยงามของเมอืงรมิทะเลสาบอยา่งเต็มที� 
• Bone house  

 

Day 5 /  Salzburg  B/-/- Stay in Salzburg 

 
Salzburg / หลงัรับประทานหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังเมอืงซาลบรว์ก บา้นเกดิของนักประพนัธเ์พลงชื�อดงั 
ใชเ้สน้ทางผา่นทะเลสาบ Wolfgangsee 

• เดนิเที�ยวชมเมอืง รมิทะเลสาบ Wolfgangsee  สมัผสัโบสถ ์St.Gilgen ‘Mozart Village‘ 
• สมัผสัฉากแรกในหนัง The Sound of Music  
 

เขา้สูเ่มอืงซาลบรว์ก เมอืงที�มสีถาปัตยกรรมบารอค สมบรูณ์ที�สดุ  
• สมัผสัเขตเมอืงเกา่ซึ�งเป็นเอกลกัษณ์ซาลบรว์ก  
• Getreidegasse ถนนชอ้ปปิ(ง  
• บา้นเกดินักประพนัธช์ื�อดงั โมสารท์ 
• นั�งลฟิตข์ึ(นเขา ป้อมปราการ Festung Hohensalzburg’ ซึ�งเป็นจดุชมววิเมอืงซาลบรว์กที�ดทีี�สดุ  
• สวนมริาเบล 
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Day 6 /  Day trip to  > Innsbruck  B/-/- Stay in Salzburg 

 

Innsbruck / หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ที�พกั นําทา่นออกเดนิทางไปเมอืงอนิสบ์รกูส ์(190km) 
 

• เขา้ชม พพิธิภัณฑ ์Swarovski Crystal World 
• เขตเมอืงเกา่ Old town, Hofburg 
• บา้นหลงัคาสทีอง GOLDENES DACHL สญัลกัษณ์ของเมอืง 
• นั�งลฟิต ์Nordkette ขึ(นเขา สมัผสัทวิทศันง์ดงามเทอืกเขาแอลป์ 

 
หลงัจากนั(นกลบัเขา้สูเ่มอืงซาลบรว์ก 
 

Day 7 /  Wachau – Vienna Airport  B/-/- Stay in Hallstatt 

 
Wachau – Vienna Airport / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังเมอืงเวยีนนานา โดยใชเ้สน้ทางเรยีบ
แมนํ่(าดานูบ 
   

• ชมอารามสงฆ ์Stift Melk  สรา้งปี 1014 1702  - มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ้
• Duerstein สมัผสัทศันยีภาพสวยงาม2ฝั�งแมนํ่(า เมอืงวาเคา ซึ�งเต็มไปดว้ยไรอ่งุน่ และสวนผลไม ้วาเคาถอื

ไดว้า่เป็นเมอืงที�มแีอพพลคิอตรสชาดดทีี�สดุ และเป็นแหลง่ที�มไีวนด์อีกีแหง่หนึ�งของออสเตรยี 
 
/Then move to the Vienna Airport to head back home. 

 
*Tour program could be changed depending from the weather, the group’s comfort and organizational issue at anything. 

 

 


