
      เที�ยวยโุรป กบัคนไทยในยโุรป การเที�ยวที�คณุออกแบบได ้เที�ยวแบบสว่นตวั แบบที�คณุตอ้งการ คณุจะไดม้ากกวา่ 
หนึ�งในบรกิารของ BURSTEIN GLOBAL TRAVEL KG  พเิศษ สําหรับคนไทยเทา่นั(น 

A travel agency registered at Mommsengasse 33/9, 1040 Vienna, Austria. UID: ATU68700426. 
Line ID: narisatour, WhatsApp, Viber, Mobile +43 (0) 660 147 4535. E-Mail: narisa@burstein.at , helloaii@hotmail.com 

facebook.com/www.trip2go.net / Skype: nburstein 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choose your trip, we make individual plan. Personal guide. helloaii@hotmail.com 

AC8w_ยโุรปตะวนัออก 8วนั: ออสเตรยี, เชค 
สมัผสัเมอืงไฮไลทข์องยโุรปตะวนัออก 2ประเทศ  : เวยีนนา, ซาลบรว์ก, ฮลัสตดัท,์ วาเคา, ปราก, คลมุลอฟ, Lednice, Valtice 

Date Itinerary Hotel 

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  อนัโดง่ดงัอยูท่ี�นี�, โบสถค์ารล์ 

 

Day 3 /  Wachau - Hallstatt  B/-/- Stay in Hallstatt 

 
Hallstatt / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั สมัผสัเมอืงฮลัสตดัท–์ UNESCO World Heritage 

• ชมทศันยีภาพ เมอืงวาเคา ซึ�งเต็มไปดว้ยไรอ่งุน่ และสวนผลไม ้วา
เคาถอืไดว้า่เป็นเมอืงที�มแีอพพลคิอต รสชาดดทีี�สดุ และเป็นแหลง่ที�มไีวนด์อีกี
แหง่หนึ�งของออสเตรยี 

• สมัผสัอารามสงฆ ์Stift Melk  - มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ้
 
เดนิทางไปยังเมอืงฮลัสตดัท ์- มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ้ เมอืงรมิทะเท
สาบไดช้ื�อวา่น่ารักโรแมนตกิที�สดุในโลก 

• เดนิเลน่ ชนืชมทศันยีภาพความสวยงามของเมอืงรมิทะเลสาบ 

Day 4 /  Salzburg  B/-/- Stay in Salzburg 

 
Salzburg / หลงัรับประทานหารเชา้ที�พกั ทอ่งเที�ยวในเมอืงซาลบรว์ก เมอืงมรดกโลก บา้นเกดิของนักประพนัธเ์พลงชื�อดงั  
โดยใชเ้สน้ทางถนนเรยีบทะเลสาบ Wolfgangsee 

• สมัผสัฉากแรกในหนัง The Sound of Music เซนตก์ลิเกน หมูบ่า้น  
 

เขา้สูเ่มอืงซาลบรว์ก ที�มสีถาปัตยกรรมบารอค สมบรูณ์ที�สดุ  
• สมัผสัพระราชวงั Hellbrunn  ที�มสีวนกวา้งใหญแ่ละสวยงาม 
• Getreidegasse ถนนชอ้ปปิ(ง  
• บา้นเกดินักประพนัธช์ื�อดงั โมสารท์ 
• นั�งลฟิตข์ึ(นเขา ป้อมปราการ Festung Hohensalzburg’ ซึ�งเป็นจดุชมววิเมอืงซาลบรว์กที�ดทีี�สดุ  
• สวนมริาเบล 

 

Day 5 /  Linz - Krumlov  B/-/- Stay in Krumlov 

 
Cesky Krumlov / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางเขา้สูเ่มอืงลนิซ ์(Linz) 

• เมอืงวฒันธรรมยโุรปปี 2009 เมอืงใหญ ่อนัดบั3 ของออสเตรยี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐ Upper Austria 
• เทยีวชมเขตเมอืงเกา่แหลง่รวมสถาปัตยกรรมตา่งๆ 
• Old town ศนูยก์ลางธรุกจิ, แหลง่ชอ้ปปิ(ง 

 
จากนั(นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเชสกี( คลมุลอฟ (Krumlov) เมอืงในแบบเทพนยิาย - มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก  
อยูร่มิฝั�งแมนํ่(าวลัตาวา ใหอ้าารมณ์แบบชนบท องิแอบใกลชดิธรรมชาต ิ

• สมัผสัปราสาทกลางเมอืง Hradčany castle 
• หอคอยทรงกลม Krumlov Tower 
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Day 6 /   Prague  B/-/- Stay in Prague 

 
Prague /หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังกรงุปราก เมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชค 

• ปราสาทกรงุปราก - มรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก ปัจจบุนัเป็นที�ทํางานของประธานาธบิดเีชค 
• มหาวหิาร St. Vitus  ที�ยิ�งใหญ ่อลงัการ สวยงาม 
• สะพานชารล์ อนัลอืชื�อ สะพานเกา่แกแ่หง่หนึ�งของยโุรป สรา้งขึ(น ตั (งแตปี่ คศ.1400 รปูปันที�อยูเ่รยีงราย

ขอบสะพานเต็มไปดว้ยเรื�องราว  
• ตรอกทองคํา Golden Lane 

 

Day 7 /   Prague  B/-/- Stay in Prague 

 
Prague /หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั ทอ่งเที�ยวกรงุปราก 
 

• เขตเมอืงเกา่ แหลง่รวมสถาปัตยกรรมที�สวยงาม โบสถพ์ระแม ่
• โบสถ ์เซนตน์โิคลสั สถาปัตยกรรมสไตลบ์ารอค 
• หอนาฬกิาดาราศาสตร ์สญัลกัษณ์ของเมอืง 
• ถนนชอ้ปปิ(ง สนิคา้ แบรนเ์นมชั (นนํา 
• ** จตรุัสยวิที�เต็มไปดว้ยเรื�องราวน่าสนใจ รวมทั (งโบสถ ์และสสุาน 

 

Day 7 /  Lednice - Vienna Airport B/-/- Departure time 

 
Lednice – Vienna airport / หลงัรับประทานอาหารเชา้ที�พกั เดนิทางไปยังเมอืง Lednice / Valtice – มรดกโลก
ขององคก์ารยเูนสโก ้ 
 

• ชมความสวยงามและสถาปัตยกรรม ที�ไดร้ับการดแูล เป็นอยา่งด ี
• The Greenhouse at Chateau Lednice วงั ที�มสีวนขนาดใหญ ่สวยงาม 
• The Valtice Chateau วงั ที�มสีวนขนาดใหญ ่สวยงาม ไมแ่พกนั 

 
/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. 

 

 


