กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
.... น.
.... น.

เที่ยง
บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เวียนนา (ออสเตรีย)

คณะพรอมกั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ ..... เคานเตอร......สายการบิน..............
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ .....

วันที่สองของการเดินทาง
.... น.

(1)

(2)

เวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสต(ฮังการี)

คณะเดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หลังจากนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และรับสัมภาระเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเปลี่ยนพาหนะเปนรถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางสู
บูดาเปสต (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2.4 ชั่วโมง)เมืองหลวงของประเทศฮังการี
ประเทศที่มีภูเขาไมมากนัก พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมอันกวางใหญไพศาล ถึงแมไมคอยมีภูเขาเปนเครื่อง
ปองกันการรุกรานของขาศึกในสมัยกอนแตประเทศฮังการีก็เปนดินแดนอันเปนมรดกตกทอดมาจากผูพิชิต
ตั้งแตสมัยเริ่มแรกแหงประวัติศาสตรในศตวรรษที่ 9 โดยชาวแมกยาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท า นชมบู ด าเปสต นครหลวงที่ ง ดงามตั้ ง อยู บ นสองฝากฝ ง แม น้ํ า ดานู บ ช ว งที่ ส วยที่ สุ ด ในยุ โ รป
“บูดาเปสต” ประกอบไปดวยเมืองคูแฝด คือ “บูดา” บนฝงซายของดานูบที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรอัน
เกาแกยาวนาน สวนฝงขวาของดานูบ คือ “เปสต” ที่ซึ่งมีชีวิตชีวาดวยความเจริญหรูหราแบบสมัยใหม นํา
ทานลัดเลาะแมน้ําดานูบขึ้นสู เนินเขากิลเลิรต(GELLERT HILL) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน

ค่ํา

สวยงามกวางไกลของตัวเมืองรวมไปถึงที่ราบที่อยูไกลออกไป โดยมีแมน้ําดานูบไหลลดเลี้ยวไปมาดูงดงาม
ยิ่งนัก ชมอนุสาวรียของทหารหาญสมัยสงครามโลกครั้งที่2 แลวไป
เยี่ยมชมเนินปราสาท (CASTLE HILL) อันเต็มไปดวยรองรอยแหง
ความเป น มหาอํ า นาจของอาณาจั ก รออสโตรฮั ง กาเรี ย นในอดี ต อั น
ประกอบไปดวย พระราชวังหลวง ที่สรางมาจากปอมปราการเกา มหา
วิหารแมทเทียส (MATTHIUS CHURCH)โบสถแมพระ ซึ่งเคยใชเปน
มัสยิดของชาวเติรกมาพักหนึ่ง เปนโบสถที่ใชในพระราชพิธีสําคัญๆ
ของกษัตริยฮังกาเรียนในอดีต ฟชเชอรแมนบาสชั่น (FISHERMAN BASTION) ซึ่งเปนปอมคายที่เปนจุด
ชมวิวที่งดงามของตัวเมืองสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 20
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(3)

บูดาเปสต (ฮังการี) – เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา เวียนนาเปนเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย และเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน
ออสเตรีย เปนศูนยกลางทั้งเศรษฐกิจและการปกครอง มีประชากรประมาณ 1.6 ลานคน มีแมน้ําดานูบไหล
ผาน อีกทั้งเวียนนายังเปนที่ตั้งของหนวยงานในสหประชาชาติหลายแหง เชน United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO) และองคกรระดับนานาชาติหลายแหง เชน โอเปก (OPEC) ใหทาน
ชื่นชมทัศนียภาพสองขางทางตามอัธยาศัย
(ระยะทางประมาณ 301 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.10 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม เมืองเวียนนา ซึ่งถือวาเปนอาณาจักรอันยิ่งใหญในอดีต สมัยราชวงศฮับบรูค นําทานเดินทาง
ถายรูปคูกับอนุสาวรีย โจฮันสเตรา จูเนียร ราชาเพลงวอลส ที่เลื่องชื่อ “บลูดานูบ” ผาน เมือง เซนต แอนเด
รีย เมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม นาประทับใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะรานคาเล็กๆ นอยๆ สองขางทางเจาของ
รานจะสวมใสชุดพื้นเมืองใหเขากับบรรยากาศ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกทองถิ่น อาทิ ผาปูโตะ
แจกัน รองเทา ผาปก ผาเช็ดมือ ฯลฯ ผานชม โบสถเซนตสตีเฟน (St.Stephen Cathedral) หรือใน
ภาษาเยอรมันวา ชเตฟานสโดม (Stephansdom) เปนโบสถเกาแกสรางใน
ศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 ถือเปนโบสถคูบานคูเมืองของ
ประเทศออสเตรีย สวนที่โดดเดนที่สุดของโบสถนี้คือหอคอยทางทิศใตที่มี
ความสูงถึง 136.7 เมตร ใชเวลากอสรางกวา 75 ป และสรางเสร็จในป ค.ศ.
1433 นําทานชม พระราชวังเชิรนบรุนน พระราชวังฤดูรอนอันเกาแกที่
บรรจงสรางดวยสถาปตยกรรมอันวิจิตรตระการตาตามพระราชประสงคของพระนางมาเรียเทเรซา ซึ่ง
พยายามจะสรางใหยิ่งใหญเทียบเทา พระราชวังแวรซายนของประเทศฝรั่งเศส ชมหองตางๆที่ตกแตงไวอยาง
สวยงาม อาทิ โตะบิลเลียด หองกระจกอันกวางขวางที่ตกแตงผนังและเพดานดวยศิลปะแบบร็อคโคโค ชม
เดอะ เกรท แกลเลอรี่ ซึ่งเปนหองที่ใหญและงดงามที่สุด ซึ่งใชเปนที่จัดงานเลี้ยงรับรอง และหองอื่นๆที่มี

ค่ํา

ความงดงามอีกมากมาย จนไดเปนสถาปตยกรรมออสเตรียบาร็อคอันสงางามที่สุดครอบคลุมพื้นที่กวา 1,000
ไร และเปนพระราชวังที่ผูกพันกับเรื่องราวตํานานในราชวงศฮัปสเบิรกที่เลาขานไมรูจบ นําทานเดินทางสู
“ถนนคารทเนอร” ซึ่งจัดไดวาเปนถนนที่โรแมนติคอี กที่หนึ่ง ซึ่งเปนยานธุรกิจของประเทศออสเตรียที่เต็ม
ไปดวยรานคาซึ่งคราคร่ําไปดวยผูคนมากมาย อิสระใหทานไดชอปปงสินคาของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํ า ณ ภัตตาคารในหมูบา นกรินซิ่ง ซึ่งเปนสถานที่ ผลิต ไวนแห งหนึ่งที่ มีชื่อเสียงใน
ประเทศออสเตรียใหทานสัมผัสบรรยากาศแบบทองถิ่นพรอมจิบไวนเคลาเสียงไวโอลิน
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(4)

เวียนนา – ปราก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) สมญานามเมืองแหงปราสาทรอยยอด อันแสนโรแมนติกและมีมนต
ขลัง เปนที่ประทับใจ ของผูไดไปเยือน ดินแดนแหงนี้ถูกสรางขึ้นมาเมื่อราว 1,500 ปกอนโดยชาวสลาฟ
หลังจากมีแนวคิดในการรับคริสตศาสนาและการรวมเผาพันธุจน
กลายมาเปนอาณาจักรโบฮีเมียที่ยิ่งใหญ กรุงปรากเปนเมืองที่รอด
พนจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี
ดวยรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงาม ทั้งยังมีสิ่งกอสรางเกาแกที่โดด
เดน ถนนสายคดเคี้ยว รวมทั้งทัศนียภาพที่ขึ้นชื่อ อาทิเชน สะพาน
ชารลส จัตุรัสเมืองเกา ปราสาทปราก พื้นที่ทางประวัติศาสตรใน
เมือง 866 เฮคเตอรไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป 1992 กรุงปรากเปยมไป
ดวยเสนหชวนหลงใหล และ ผูคนก็อบอุนเปนมิตร กรุงปรากเปน
หนึ่งในจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก
ที่ สุ ด ในยุ โ รป นอกจากกรุ ง ปรากจะเป น เมื อ งหลวงของ
สาธารณรัฐเชคแลว ยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมของชาติอีกดวย
มี นั ก เขี ย น ศิ ล ป น นั ก กรี ฑ า นั ก กี ฬ า นางแบบรวมทั้ ง ผู กํ า กั บ
ภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลายคนเกิดที่นี่ ทุกแหงหนในกรุงปราก
คุณจะไดคนพบโฉมหนาทางประวัติศาสตรอันหลากหลายนับยอนไปตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมันอันรุงเรือง
จักรวรรดิฮับสบูรก สาธารณรัฐเชคโกสโลวักที่หนึ่ง (1918) การยึดครองแควนโบฮีเมียและโมราเวียของนาซี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเชคโกสโลวาเกีย หรือในปจจุบันที่เปนประเทศสาธารณรัฐเชค ซึ่งเปนประชาธิปไตย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมกรุงปราก ในเขต จตุรัสเมืองเกา อันเปนที่ตั้งของวิหารทีน (Church of Our Lady Before Tyn)
ดานหนาจะมีรูปปนของ Jan Hus ผูนําฝายปฏิรูปศาสนาไดถูกเผาที่นี่
อีกดานหนึ่งที่ไมควรพลาดชมคือ นาฬิกาดาราศาสตรโบราณ ที่ทุก ๆ
ต น ชั่ ว โมงนาฬิ ก าจะตี บ อกเวลา และจะมี หุ น สาวกของพระคริ ส ต
ออกมา จากชองหนาตางเล็กๆ ดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวได
เปนอยางดี นาฬิกาดาราศาสตร บริเวณจตุรัสเมืองเกา มีอาคารเทศบาล
เมืองที่สรางเมื่อป ค.ศ. 1338 นาฬิกาดาราศาสตรนี้ มีเรื่องเลาวาในปค.ศ. 1410 นายกเทศมนตรีของปรากได

ค่ํา

วาจางชางนาฬิกาผูมีชื่อเสียงนามวาฮานุซ ใหมาสรางนาฬิกาติดไวที่หอคอยของอาคารในตํานานกลาววาเมื่อ
นาฬิกาเสร็จเรียบรอยแลวนายกเทศมนตรีเกรงวาจะมีคนมาจางฮานุซใหสรางนาฬิกาที่ดีกวาในปราก เขาจึง
หาคนมาจัดการแทงตาของฮานุซใหบอดดวยมีดเผาไฟ เมื่อฮานุซทราบความจริง เขาก็บอกใหผูชวยพาเขาขึ้น
ไปบนหอคอย และแมจะตาบอด แตชางผูเชี่ยวชาญก็ไมลืมผลงานของตัวเอง ฮานุซจัดการดึงลิ้นของ
เครื่องจักรขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังสนั่นและเครื่องจักรนาฬิกาก็หยุดลง ในนาทีเดียวกัน ฮานุซก็ลมลง
สิ้นใจ เขาสามารถแกแคนนายกเทศมนตรีไดสําเร็จ เพราะเปนเวลาตอมาอีกหลายปกวาจะหาชางที่มี ฝมือมา
ทําใหนาฬิกาเดินไดอีกครั้งหนึ่ง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องแกวโบฮีเมียโมเซอร ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
และเมื่อเดินทะลุไปอีกดานหนึ่งจะเปน จัตุรัสเวนเชสลาส นักบุญอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวเช็คที่มีอนุสาวรียตั้ง
ตระหงานอยูหนาพิพิธภัณฑแหงชาติ จตุรัสนี้ยังเปนแหลงชอปปงอันทันสมัยของกรุงปราก (ฉากสําคัญตางๆ
ของละครกลรักลวงใจ ถายทําที่นี้)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(5)

ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ บัดโจวิช (CESKE BUDEJOVICE) เปนแหลงผลิตเบียรที่ขึ้นชื่อลือชาของเชค
คือ Budweiser หรือที่คอเบียรชาวไทยคุนหูกันดีในชื่อ “เบียรบัดไวเซอร” ประเทศ
นี้ราคาเบียรถูกกวาน้ําอัดลมเสียอีก นําทานเขาชม โรงผลิตเบียรบัดไวเซอร ที่มีมา
ตั้ ง แต สมั ย โบราณ เนื่ องจากเมืองนี้เ ป น เมื องที่ ผ ลิ ต เบี ย ร ใ หแ กก ษั ต ริยในสมั ย
โบราณ ชมศูนยก ลางอารยธรรมกับตลาดเก าแก ที่มีมาแตโบราณกาลจวบจน
ปจจุบันซึ่งแวดลอมไปดวยสิ่งกอสรางตางๆ ร่ํารวยศิลปะ อารยธรรม และยุคสมัย
ที่มีอิทธิพลตอทองที่ ณ เวลานั้นไมวาจะเปนตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความออน
ชอยของศิลปะแบบเรเนซอง บานเรือนผูคนสไตลบารอค ผสมผสานกับความนาเกรงขามของแทนน้ําพุอัน
ศักดิ์สิทธิ์แหง Helden Samson
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) “หยดน้ํางามแหงแควนโบฮีเมีย” (ระยะทาง
ประมาณ 210 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ใหเปนเมือง
มรดกโลก ใน ค.ศ. 1992 เมืองแหงเทพนิยายแหงนี้ มีความคลายคลึงกับเมืองปราก คืออยูริมฝงแมน้ําวัลตาวา
เหมือนกัน และมีปราสาทกลางเมืองทั้งคู แตขณะที่ปรากให
ความรูสึกยิ่งใหญอลังการ หรูหราใหญโต ผูคนพลุกพลานแบบ
เมืองหลวง เชสกี้ ครุมลอฟ กลับใหอารมณแบบชนบทที่อิง
แอบใกลชิดธรรมชาติ กะทัดรัดจับตองได ผูคนใชชีวิตอยางชา
ๆ ไม เ ร ง รี บ เมื อ งนี้ ตั้ ง อยู ริ ม ฝ ง แม น้ํ า วั ล ตาวาตอนต น ใกล
แหลงกําเนิดของแมน้ํา กอนที่จะไหลตอไปเปนกระแสน้ําสาย
ใหญผานกรุงปราก ชวงที่แมน้ําวัลตาวาไหลผานเชสกี้ ครุมลอฟ ดูเหมือนเปนเพียงลําธารเล็ก ๆ สายน้ําคดไป
เคี้ยวมาเหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมืองดูราวกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้ว ศูนยกลาง
ของเมืองนี้คือปราสาทครุมลอฟ ซึ่งมีหอคอยสีชมพูตั้งเดนเปนสงา มองจากจุดไหนในเมืองก็เห็น ตัวปราสาท

ค่ํา

ตั้งอยูบนเขาลูกเตี้ยๆ ที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ปลูกจนกลมกลืนไปทั้งปราสาทและภูเขา ปราสาทครุมลอฟมีอายุกวา
700 ป ผานการครอบครองของขุนนางถึง 3 ตระกูล ที่ใชเปนคฤหาสนสวนตัว กอนจะตกเปนสมบัติของ
รัฐบาลในที่สุด เปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก นําทานเขาชม
“ปราสาทครุมลอฟ” (KRUMLOV CASTLE) ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ ค.ศ.1250 ความพิเศษของปราสาทครุมลอฟ
คือ เปนการผสมผสานความงามของศิลปะถึง 3 ยุค ไดแก กอธิค
เรเนซองส และบาร็อคเขาชมภายในแต ละสวนของปราสาทที่
คอนขางสมบูรณหลังจากไดรับ การบูรณะ ชมรถมาพระที่นั่งซึ่ง
ตกแตงดวยทองคําใน Eggenberg Hall แตละหองลวนไดรับการ
ออกแบบและตกแต ง อย า งงดงาม โดยเฉพาะห อ ง Masquerade
Ballroom ที่ภายในตกแตงดวยภาพวาดสีสันสดใส ทําใหหองสวาง
ไสว ใหความรูสึกถึงความสดชื่นเปนอยางมาก หัวหนาทัวรและไกดทองถิ่นจะพาทานเดินชมพรอมอธิบาย
รายละเอียด ประวัติศาสตร ที่มา ตํานานของหองสําคัญ ๆ ตาง ๆ เชน หองเตนรําสวมหนากาก (Masquerade
Hall) ที่ตกแตงอยางงดงามในสไตลโรโคโค ตรงกลางเปนโถงโลง ผนังรอบหองประดับประดาไปดวย
ภาพวาดของผูคนในงานเทศกาลเตนรําสวมหนากาก แตงตัวแบบแฟนซี ใชเปนที่จัดงานสังสรรค มีเรื่องเลา
เกี่ยวกับหองนี้วาครั้งหนึ่งเคยมีคนรับใชในปราสาทเก็บสรอยไขมุก ที่หลุดจากคอของสตรีสูงศักดิ์นางหนึ่ง
ที่มารวมงานเลี้ยง คนรับใชเกิดความโลภตองการเก็บสรอยไวเปนของตน รูปวาดบนผนังกลับมีชีวิตออกมา
จากรูปเพื่อปองกันไมใหคนรับใชขโมยสรอยเสนดังกลาว คนรับใชเกิดความกลัวเปนอยางยิ่ง ตั้งแตนั้นเขา
ปฏิบัติตัวเปนขาที่ซื่อสัตยจนวันตาย ยังมีตํานานอื่นๆ อีกมากมายที่ยังรอทานอยูที่นั่น
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(6)

เชสกี้ ครุมลอฟ – ลินซ – เวียนนา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองลินซ โดยมีประวัติวาฮิตเลอรใชชีวิตวัยเด็กอยูที่ลินซเปนเวลา 9 ป แมวาเขาจะเกิดที่
เมืองเบราเนา ทางชายแดนของออสเตรีย แตลินซเปนเมืองที่ฮิตเลอรรักมาก เขาคิดแผนอลังการที่จะสราง
เมืองบนแมน้ําดานูบใหเปนเมืองที่ยิ่งใหญแหงจักรวรรดินาซี ไมวาจะเปนการสรางโรงแรมระดับหาดาวที่
เตรียมตั้งชื่อวา "อดอลฟ ฮิตเลอร" หรือหอระฆังสูงขนาด 162 เมตรเพื่อใชเปนที่เก็บศพของพอแมของ
เขา เขาฝนที่จะสรางพิพิธภัณฑฟูเฮอรที่มีความสูงถึง 1,100 เมตร และเปนสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ
จํานวน 16 ลานชิ้นซึ่งสวนมากเปนของสะสมของชาวยิวแตฮิตเลอรไมสามารถทําฝนทั้งหมดใหเปนจริงได
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสู เมืองซอลสเบิรก เมืองนี้ถูกคนพบโดยเซนตรูเพิรตเมื่อ 700 ปกอนคริสตกาล และตอมาเมื่อยุค
โรมันในสมัยของเจาชายอาบิช อพยพไดขยายอิทธิพลเขามาถึงแถบนี้ จึงไดสรางพัฒนาพื้นที่กลายเปนเมือง
นอกจากนี้ยังพบวาใตดินของพื้นที่บริเวณใกลเคียงนี้มีเกลือมาก จึงไดขุดคนและพัฒนาจนเปนถ้ําเกลือ ชื่อ
ของซอลสเบิรกจึงมาจากคําวา SALT ซึ่งหมายถึงเกลือนั่นเองนําทานชมรอบเมืองซอลสเบิรกถายรูปกับ
จัตุรัสโมซารท และผานชมบานที่โมซารทถือกําเนิด ชม สวนมิราเบล ซึ่งภาพยนตที่มีชื่อเสียงหลายตอหลาย
เรื่อ งก็ ใ ช ส วนแห งนี้ เ ปน ฉากหนึ่ง ในเรื่อ งในการถ ายทํ า และโดยลัก ษณะการจั ด สวนก็ ถูก ออกแบบให

ค่ํา

กลมกลืนกับธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดลอมมากที่สุด อีกทั้งภายในบริเวณสวนแหงนี้ยังมีน้ําพุกลางสวนซึ่ง
เมื่อทานไดเขาไป ณ สวนมิราเบลแลวจะทําใหทานไดสัมผัสกับธรรมชาติอยางแทจริง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

15.00 น.
…. น.
…. น.
…. น.

ซอลลเบิรก – วัตเทน – อินสบรูค – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองวัตเทน ซึ่งเปนสถานที่ตั้งของ โรงงานสวารรอฟกี้ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งถือวาเปน
เครื่องประดับ-เครื่องตกแตงที่ทรงคุณคา และเปนที่นิยมอยางมากของ
นักสะสม ใหทานไดชมพิพิธภัณฑซึ่งรวบรวมคริสตัลที่เล็กและใหญ
ที่สุดในโลก อีกทั้งกําแพงคริสตัลที่ยาวที่สุดในโลกอีกเชนกัน พรอม
กันนี้ใหทานไดบันทึกภาพถายไวเปนที่ระลึกและเลือกซื้อตามอัธายาศัย
ผานชมถนนมาเรียเทเรซา ซึ่งทอดยาวสูเทือกเขาเปนทางยาวกวา 2,234
เมตร และเปนที่ตั้งของจตุรัสเซนตแอนดผูที่ปกปองเมืองจากการรุกรานในสมัยสงครามสเปน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองอินสบรูค ระหวางทางผานชม OLYMPIC SKI JUMP ซึ่งเปนลานกระโดดสกีที่ชาว
ไทรอเรียลภูมิใจหนักหนาวาไดมีโอกาสเปนเจาภาพกีฬา โอลิมปคถึง 2 ครั้ง ถึง เมืองอินสบรูค เมืองอัน
เกาแกของแควน ทีไรล อีกทั้งยังเปนศูนยกลางการกีฬา ฤดูหนาวที่สําคัญของออสเตรีย นําทานชมตัวเมือง
อินสบรูค ตัวเมืองเกา นําทานชม บานหลังคาทอง ซึ่งมีอายุหลาย
รอยป สรางเพื่อที่จะใชเปนที่ประทับและวาราชการในสมัยของ
กษัตริยแมกซิมีเลียนซึ่งเปนเจาปกครองนครในอดีต จากนั้นชม
บานขนมเคก ซึ่งภายในบริเวณดานหนาของบานหลังนี้ตกแตงดวย
ศิลปะแบบร็อคโคโคอันหรูหราจนดูคลายกับหนาของขนมเคก นํา
ท า น ชมตั ว เมื อ งเก า ผ า นชมถนนมาเรี ย เทเรซ า ซึ่ ง ทอดยาวสู
เทือกเขาเปนทางยาว 2,334 เมตรและเปนที่ตั้งของจัตุรัสเซนตแอนดผูที่ปกปองเมืองจากการรุกรานในสมัย
สงครามสเปน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินอินสบรูค
ออกเดินทางสู เมืองเวียนนา โดยเที่ยวบินที่........
คณะเดินทางถึง ................... พักผอนเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่.......

วันที่แปดของการเดินทาง
…. น.

(7)

(8)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

