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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4  ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900(อตัโนมติั)   โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

ออสเตรีย -  ชาเล่ต์ แอนด์ เลค 10 วนั 
 

 อยา่งนอ้ยก็สักคร้ังท่ีคุณคงจะเคยไดฟั้งเพลง  “THE  BEAUTIFUL  BLUE  DANUBE” อนัเป็นเพลงโร
แมนติคคลาสสิคในลีลาของวอลทซ์  ผลงานของคีตกวเีอกของโลก “โยฮนัน์ สเตราสส์ จูเนียร์” ซ่ึงอาจจะท าใหคุ้ณ
หลบัตาแลว้นึกถึงดินแดนแห่งหน่ึงลอ้มรอบดว้ยภูเขาเขียวขจี  ดอกไมสี้สดๆ  สายน ้าใสๆ ท่ีไหลเอ่ือยๆ  ไปตามล า
ธารเล็กๆ  และบา้นเรือนขนาดกระทดัรัดท่ีชวนให้อยากเขา้ไปพกัอาศยัสักคืน  
 นัน่คือ ประเทศออสเตรีย  ดินแดนแห่งอมตะเพลงคลาสสิกของโลก  ท่ีซ่ึงวา่กนัวา่  แมแ้ต่สายน ้ายงัไหล
เป็นจงัหวะวอลทซ์  ดินแดนท่ีคีตกวีดงั ๆ ในสมยัก่อนมาพ านกัเพื่อสร้างจินตนาการในการประพนัธ์เพลงของ
ตนเองข้ึนมาและบางคนถึงขนาดเลือกเอาท่ีน่ีเป็นเรือนตาย 
 เราคงไม่ตอ้งบรรยายมากมายวา่  ดินแดนแห่งน้ีจะโรแมนติกขนาดไหน 
 บดัน้ี บริษทั ไวท ์เอเลแฟนท ์ทราเวล เอเยนซ่ี จ  ากดั  มีความภูมิใจขอน าท่านสู่ดินแดนท่ีวา่น้ี  ดว้ยการจดัท า
โปรแกรมการท่องเท่ียวอยา่งประณีตท่ีสุด  เราจะน าท่านท่องไปจนทัว่ดินแดนแห่งวอลทซ์  ชิมอาหารประจ าชาติ
และขอ้ส าคญั  น าท่านไปพกันอกเมือง  ในภูมิประเทศท่ีลอ้มรอบไปดว้ยธรรมชาติท่ีเขียวขจีและไมด้อกนานาพนัธ์ุ  
แทนท่ีจะพกัอยูแ่ต่ในเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยป่าคอนกรีต 
 ออสเตรีย-ชาเล่ตแ์อนด์เลค  เป็นอีกโปรแกรมหน่ึงท่ีเราภูมิใจเสนอต่อท่าน 
 

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน  แอร์ไลน์  ROW G รหสั  OS  

(ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 4) 
23.45 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี OS026 สู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
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วนัทีส่องของการเดินทาง  เวยีนนา -วาเคา-เครมส์-เมลล์-เซนต์ วูส์ฟกงั 
05.35 น. ถึงกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.45 ชั่วโมง)  น าท่านผ่าน

ขั้ นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนั้ นออกเดินทางโดยรถโค้ช   สู่  หมู่ บ้านดู ร์นสไตน์ 
(DURNSTEIN) (ระยะทางประมาณ 86 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) หมู่บา้น
เล็กๆ ท่ีสวยงามน่าเดินเล่นเป็นอย่างยิ่ง  ท่านจะได้เห็นปราสาทดูร์นสไตน์ (DURNSTEIN 
CASTLE)  ปราสาทยุคกลางซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขา  ว่ากนัวา่ปราสาทแห่งน้ีเองท่ีเป็นสถานท่ีคุมขงั
กษตัริยริ์ชาร์ดใจสิงห์ขององักฤษ  เม่ือคราวท่ีพระองค์เดินทางมาร่วมรบในสงครามครูเสดดว้ย  
เชิญท่านชมความสวยงามของทิวทัศน์ตรงช่วงคุ้งน ้าของแม่น ้าดานูบที่สวยงาม  กับบรรยากาศ
สงบของบ้านเรือนทีอ่ยู่แถบนี ้  

 
 

เดินทางต่อไปยงั เมืองเครมส์ (KREMS)  น าท่านล่องเรือจากเมืองเครมส์เพื่อชมทศันียภาพอนั
งดงามของสองฟากฝ่ังแม่น ้าไปยงัเมืองสปิทซ์ (SPITZ)  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อโดยรถโคช้สู่
เมืองเมลค์ (MELK) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านชม โบสถ์เมลค์ (MELK ABBEY)  หรือท่ีรู้จกักนัดีอีกช่ือหน่ึงก็คือ “สติฟท ์เมลค์” (STIFT  

MELK) ท่ีตั้ งอยู่บนยอดเขาสวยงาม  เป็นหมู่อาคารขนาดใหญ่สไตล์บารอค (BAROQUE) ทาสี
เหลืองสดสลบัขาว  สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล  เน่ืองจากตั้งเด่นอยูบ่นเขาริมหน้าผาติดกบัแม่น ้ า
เมลคซ่ึ์งเป็นสาขาท่ีไหลลงสู่แม่น ้ าดานูบอีกทีหน่ึง  เม่ือ
มองลงไปเบ้ืองล่างริมเชิงเขาท่านจะได้เห็นท่ีราบของ
เมืองเมลค์ซ่ึงมีประชากรเพียง 6,000 คนเศษเท่านั้ น  
จากนั้ น เดินทางต่อไปย ัง ทะเลสาบเซนต์  วู ล์ฟกัง  
(ST.WOLFGANG) (ระยะทางประมาณ 210 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เขา้ท่ีพกัโรงแรม SCALARIA  หรือระดับเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  เซนต์ วูลฟ์กงั-บาดอชิเชิล -ฮัลล์สตัท -เซนต์ วูลฟ์กงั 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Wachau_Durnstein_Panorama.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Stift_melk_001.jpg
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09.00 น. เดินทางสู่ หมู่บ้าน บาด อิชเชิล (BAD ISCHL) (ระยะทางประมาณ 17 กม.ใช้เวลาเดินทาง  
ประมาณ 30 นาที)  หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักริมทะเลสาบ  เป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีบ าบดัท่ีมีบ่อน ้ าแร่  
ส าหรับสปาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั  เคยเป็น
ท่ีตั้ งสภาเหมืองเกลือแห่งแรกท่ีมีเหมือง
เกลือในแถบน้ี  เคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อน
ของพวกบรรดาเจ้าขุนมูลนายขุนนาง
ชั้นสูงในอดีต  ได้เวลาพอสมควรเดินทาง
สู่เมืองฮัลล์สตัท (ระยะทางประมาณ 21 
กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าท่านเดิน ชม เมืองฮัลล์สตัท (HALLSTATT) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีว่ากนัวา่  สวยงามมาก

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของออสเตรีย  ถูกน าไปข้ึนหน้าปกใน
นิตยสารท่องเท่ียวอยา่งมากมาย  และยงัเป็นเมืองแห่ง
เห มืองเก ลือส าคัญมาตั้ งแ ต่ยุคโบราณ เร่ือยมา
จนกระทั่งสมยัของพระนางมาเรีย เธเรซ่า  ได้เวลา
พอสมควรน ากลับท่ีพกัริมทะเลสาบเซนต์ วูลฟ์กัง  
เขา้ท่ีพกัโรงแรม SCALARIA  หรือระดับเดียวกนั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  เซนต์ วูลฟ์กงั –ซาลส์บวร์ก -เซเฟลด์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
09.00 น. น าท่านชม เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (ระยะทางประมาณ 48 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

45 นาที)เมืองท่ีไดรั้บสมญา “THE ROME OF THE NORTH” ถือเป็นหน่ึงในสามเมืองของโลกท่ี
มีบา้นเมืองสวยงามน่าเพลิดเพลินเจริญตาท่ีสุดทั้งน้ี
เพราะเมืองซาลส์บวร์กไดรั้บการสนบัสนุนอย่างดี
ยิ่ง ในการสร้างเมืองจากเจ้าชายอาร์ชบิชอปส์ 
(PRINCE ARCHBISHOPS) ใ ห้ เ ป็ น เ มื อ ง ท่ี
เพียบพร้อมไปดว้ยศิลปะแบบบาโรก  ซาลส์บวร์ก
แต่เดิมเป็นเมืองท่ีมีอุตสาหกรรมผลิตเกลือ  เป็นท่ี
ข้ึนช่ือลือชาไปทั่วทั้ งยุโรป ดังนั้ น จึงได้ช่ือว่า “ซาลส์บวร์ก” ซ่ึ งมาจากค าว่า “SALZ” ใน
ภาษาเยอรมนัท่ีแปลวา่ “เกลือ” นัน่เอง  ชมสวนมิราเบล ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในภาพยนตร์เร่ือง "เดอะ 

ซาวนด์ ออฟ มิวสิค"  จากนั้นน าท่านเดินข้ามแม่น ้าซาล ซัค  เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่ีสวยงาม มี
ประวติัศาสตร์อยา่งนอ้ย 300 ปีข้ึนไป เป็นบา้นเกิดของโมซาร์ท คีตกวีเอกของ  โลกชาวออเสตรีย  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s9I8lIZMs-S77M&tbnid=ohsYyv2ZppHg2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.destinationeurope.net/lakeside-town-hallstatt/&ei=ywOYU-SPPNicugTcjYGQCw&psig=AFQjCNGtAy6tj2VY6RD0NZ_LV64qSLxbVw&ust=1402557730708706
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jRj0GEsa4I_TlM&tbnid=uY4PbElqW6alLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.visit-salzburg.net/photos/salzburg-city-31.htm&ei=lAWYU4zDKMOSuASAmYCIBw&psig=AFQjCNHg9pyIIhaRfyfYaKgHWeR5at5DTw&ust=1402558104028418
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น าชม บ้านเกิดของโมสาร์ท(MOZART'S  GEBURTSHAU) ตั้งอยู่เลขท่ี 9 ซอยแกทริดี แกสเส่ 
(GETREIDEGASSE) ในยา่นเมืองเก่า  ภายในบา้นจดัแสดงเคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ซ่ึงโมสาร์ทเคยใช้
อาทิ ไวโอลิน คลาวิคอร์ด  และ แฮมเมอร์คลาเวียร์ (HAMMERKLAVIER)  ซ่ึงเขาใช้ในการแต่ง
เพลง  “THE MAGIC FLUTE”  น าชมวิหารประจ าเมืองที่มีอายุกว่าพันปี และตลาดสดที่สวยงาม

ให้ท่านเลือกซ้ือผลไม้สด ๆ ได้ตามอธัยาศัย  รวมทั้งช้อปป้ิงของฝากทางบ้านด้วย 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
14.00 น. เดินทางไปยงั เมืองเซเฟลด์ (SEEFELD) (ระยะทางประมาณ 209 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ช่ัวโมง) เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม SEELOS หรือระดับเดียวกนั ณ เมืองบน ภูเขาท่ีท่านจะตอ้งต่ืนตาต่ืน
ใจกบัววิทิวทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งไม่รู้เบ่ือ 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
 

วนัทีห้่าของการเดินทาง  เซเฟลด์ – อนิน์สบรูก - เลยีนซ์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางไปยงั เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (ระยะทางประมาณ 27 กม.ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท)ี  เมืองหลวงของแควน้ทีโรลตะวนัตก  น าชม  เมืองอนิน์สบรูก เมืองท่ีมีอาย ุ800 
ปี  สมญา “ALPINE CITY”  ซ่ึงเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวมาแลว้ถึงสอง
คร้ังคือในปี ค.ศ.1964  และ 1976  ถือเป็นเมืองท่ีมีศิลปวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีสวยงามลึกซ้ึงเป็น
อนัดบัสองรองลงมาจากเวียนนา  นอกจากความสวยงามแลว้ยงัมีช่ือเสียงในฐานะเมืองแห่งการ
เล่นสกีหิมะ  ชม ย่านเมืองเก่า (THE OLD QUARTER)  ยา่นศูนยก์ลางเมืองเก่ากบั หลังคาสีทอง 
(GOLDEN  ROOF) ท่ีมีช่ือเสียง  สร้างโดยจกัรพรรดิแม็กซิมิลเลียนท่ี 1 (MAXIMILIAN I) เม่ือ
ห้าร้อยปีก่อน  หลงัคาประกอบข้ึนจากกระเบ้ืองเคลือบด้วยทองจ านวน 2,657 แผ่น  ชม โบสถ์
หลวง (IMPERIAL CHURCH) ของราชวงศ์ฮบัสเบิร์ก ท่ีมีรูปหล่อเหมือนของบรรดากษตัริย ์
และราชวงศข์องฮบัสเบิร์ก และยงัเป็นสุสานหลวงท่ีเก็บศพของกษตัริยแ์ม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์
ฮบัสเบิร์กอีกดว้ย    

 

 
    

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย ออกเดินทางจากเมืองอินนส์บรูกไปยงั เมืองเลยีนซ์ (LIENZ) (ระยะทางประมาณ 185 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 45 นาที)  เส้นทางระหวา่งทางจะตอ้งขา้มภูเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ
คือ โกรสกลอคเนอร์ (GROSSGLOCKNER) ซ่ึงมีความหมายถึงระฆงัยกัษ ์  สูงถึง8,216 ฟุต ถนน
สายคดเค้ียว (ALPINE ROAD) บนเขาใหท้ศันียภาพกวา้งไกลของเทือกเขาแอลป์ส่วนท่ีอยูใ่น
ออสเตรีย 

    
 

ถึงเมืองเลียนซ์  น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม  VERGEINER”S TRAUBE  หรือในระดับเดียวกนั 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

วนัทีห่กของการเดินทาง  เลยีนส์ – วลิลาช – เวลเดน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองวิลลาช  (VILLACH) (ระยะทางประมาณ 110 กม.ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  เทีย่วชมเมืองวิลลาช 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ เมืองวลิลาช 
13.30 น. เดินทางไป ล่องเรือในทะเลสาบวอร์ธเทอร์ (WORTHER LAKE) ทะเลสาบน้ีมีความยาวถึง 17 

กิโลเมตร เชิญท่านเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ท่ีงดงามของทิวเขาสองฟากฝ่ังทะเลสาบ ซ่ึงเป็น
พรมแดนเช่ือมต่อระหวา่งออสเตรียกบัยโูกสลาเวยีและอิตาลี  (หมายเหตุ  เรือจะสามารถล่องได้ใน
วันที่สภาพอากาศอ านวยเท่าน้ัน  ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้  ทางบริษัทฯ จะใช้เดินทางโดย
รถยนต์แทน)   

      
 จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านเวลเดน (VELDEN) ท่ีนอกจากจะเป็นจุดแวะพกัท่ีสวยงามแลว้ ยงัไดช่ื้อ

วา่เป็นเมืองแห่งคาสิโนอีกดว้ย  น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม PARK’S  หรือระดับเดียวกนั 
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20.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  เวลเดน--กราซ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
10.00 น. ออกเดินทางต่อไปยงั เมืองกราซ  (GRAZ)  (ระยะทางประมาณ 162 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง 30 นาที 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.30 น. น าชม พิพิธภัณฑ์อาร์โมร่ี (ARMOURY MUSEUM) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์สรรพาวุธนับได้ว่าเป็น

หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ไวไ้ด้อย่างดีเยี่ยมและสมบูรณ์แบบ  
พิพิธภณัฑ์น้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1649 โดยในช่วงตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 พวกเติร์กท่ีเขา้มารุกราน
ได้ถอยทัพกลับไปโดยได้ทิ้งอาวุธจ านวนมากไวท่ี้กรุงเวียนนา  ต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า 
(MARIA THERESA) ได้มีพระประสงค์ให้
น ามาเก็บรวมไว้ ณ  พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีด้วย 
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีเก็บรักษาอาวุธได้
มากกว่า 32,000 ช้ิน  น าชม วิหารประจ าเมือง 
(CATHEDRAL) ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นคฤหาสน์ท่ี
ใหญ่โตหรูหราท่ีสร้างข้ึนในระหว่างปี ค.ศ. 
1438-64 โดยพระเจ้าฟรีดิชท่ี  3 (EMPEROR 
FRIEDRICH III) ซ่ึ ง ไ ด้ ป ร ะ ทั บ ต ร า
เคร่ืองหมายของตระกูลไวท่ี้ประตูใหญ่ และต่อมาในปี  ค.ศ. 1786 จึงไดถ้วายใหเ้ป็นโบสถส์ าหรับ
ราชส านกั ภายในมีการตกแต่งดว้ยภาพเขียนสีแบบปูนเปียก (FRESCOES) เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั
เมืองกราซในยุคตน้ๆ และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1480  ไดเ้วลาพอสมควรน าเขา้สู่ท่ี
พกัโรงแรม WIESLER หรือในระดับเดียวกนั 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง  กราซ - เวยีนนา 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.30 น. ออกเดินทางจากเมืองกราซสู่ กรุงเวยีนนา เมืองหลวงของสาธารณรัฐออสเตรีย (AUSTRIA) 

(ระยะทางประมาณ 198 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) และนครหลวงแห่งโลกดนตรี
คลาสสิก สาธารณรัฐออสเตรียตั้งอยูท่างใตข้องยโุรปกลาง ไม่มีพรมแดนติดทะเลเลยเป็นประเทศ
เล็ก ๆ มีพื้นท่ีเพียง 8 หม่ืน ต.ร.กม.เท่านั้น ครอบคลุมเทือกเขาแอลป์ซีกตะวนัออก และส่วนหน่ึง
ของแม่น ้าดานูบ ซ่ึงไหลผา่นประเทศออสเตรียเป็นระยะทาง  350 กม. 

13.00 น. ถึงกรุงเวยีนนา  รับประทานอาหารกลางวนั 
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บ่าย อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือสินคา้ชั้นน าหลากหลาย อาทิ ARMANI , BURBERRY, CALVIN 
KLEIN , GUCCI , PRADA เป็นตน้  อสิระกบัการเลือกซ้ือสินค้าราคาพเิศษ   

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า  มื้อพเิศษที่ท่านจะต้องประทบัใจไปอกีนาน  
 น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT หรือระดับเดียวกนั 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง  เวยีนนา - กรุงเทพฯ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. น าชม กรุงเวียนนา คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของจกัรพรรดิกษตัริยแ์ละราชินีแห่งจกัรวรรดิ

ฮบัส์เบิร์ก (HABSBURGS) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1278 โดยรูดอล์ฟ แห่งฮบัส์เบิร์ก(RUDOLF OF 
HABSBURG) เช้ือสายสวิส  ซ่ึงสามารถท าศึกพิชิตออตโตคาร์ (OTTOKAR) ผูค้รองดินแดนคน
เก่าไดท่ี้ “มาร์ชเฟลด์” (MARCHFELD) จากนั้นมาจกัรวรรดิฮบัส์เบิร์กก็ท าให้ทัว่โลกรู้จกักนัใน
นามของ “ประเทศออสเตรีย” นอกจากน้ีเพราะความสวยงามและความโรแมนติคของภูมิประเทศ
ออสเตรีย  จึงให้ก าเนิดคีตกวีเอกของโลกหลายต่อหลายคน  อาทิ  ชูเบิร์ต (SCHUBERT) โยฮนัน์ 
สเตราสส์ จูเนียร์ (JOHANN STRAUSS JR.)  และโมสาร์ท (MOZART) หรือแมแ้ต่คีตกวีชาติอ่ืน 
อาทิ บีโทเฟ่น (BEETHOVEN) และบราห์มส์ (BRAHMS) ก็มักจะมาพ านักหรือใช้ชีวิตใน
ออสเตรียเพื่อให้เกิดแรงบนัดาลใจในการเขียนเพลงของตนเอง และหลายคนไดอ้าศยัออสเตรีย
เป็นเรือนตาย  อาทิ  บีโทเฟ่น (BEETHOVEN) บราห์มส์ (BRAHMS) ชูเบิร์ต (SCHUBERT) โย
ฮนัน์ สเตราสส์ ซีเนียร์ (JOHANN STRAUSS SR.)  และโยฮนัน์ สเตราสส์ จูเนียร์ ผูเ้ป็นลูกซ่ึงเป็น
ผูป้ระพนัธ์เพลง “บลูดานูบ” และ “เวียนนา วูด้ส์” ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก แมก้ระทัง่อจัฉริยะโม
สาร์ท (MOZART) ซ่ึงในบั้นปลายแห่งชีวิตตอ้งตายอย่างสุดอนาถา  แมแ้ต่ศพก็ถูกฝังไวท่ี้บริเวณ
หลุมฝังศพของคนอนาถาท่ีสุสานเซนต์มาร์คซ์ (ST.MARX) ในกรุงเวียนนา  เป็นท่ีน่าเสียดายว่า
เน่ืองจากตอนฝังศพไดเ้กิดพายหิุมะ  สัปเหร่อจึงรีบเร่งฝังศพโดยไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ไว ้ ท าให้
ในกาลต่อมาไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่หลุมฝังศพของโมสาร์ทอยูต่รงไหน  ยงัเป็นปริศนามาจนทุก
วนัน้ี  ชม พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) ซ่ึงมีช่ือเสียงและความงดงาม
เทียบเท่าพระราชวงัแวร์ซายของฝร่ังเศส ชมห้องต่างๆ ท่ีตกแต่งประดับประดาอย่างสุดแสน
บรรเจิด สะทอ้นถึงอดีตอนัรุ่งโรจน์โอฬาร สมกบัเป็นพระราชวงัฤดูร้อนของราชวงศ์ฮบัส์เบิร์ก 
(HABSBURG) มากวา่สองร้อยปี (ห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง เปิดให้เขา้ชมแค่ 45 ห้อง)  จากนั้น น า
ชม พระราชวังเบลเวแดร์ (BELVEDERE  PALACE)  ซ่ึงเคยเป็นท่ีประทับในฤดูร้อน  ของ
เจา้ชายยูยีน (PRINCE EUGENE OF SAVOY)  ผูน้ าในการต่อสู้ปลดแอกเมืองเวียนนาจาก  การ
ปิดล้อมอนัยาวนานของพวกเติร์ก ออตโตมาน  และเป็นผูน้ ากองทพัในการขยายดินแดนของ
ราชวงศฮ์บัส์เบิร์กออกไปจนกวา้งขวางสวยงาม ดว้ยการผสมผสานอย่างกลมกลืนของหมู่อาคาร 
สวน และน ้าพุต่างๆ 
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย อิสระใหท้่านไดมี้เวลาเลือกซ้ือฝากทางบา้นตามอธัยาศยั 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า 
 จากนั้นน าท่านสู่สนามบิน 
23.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที ่OS025 กลบักรุงเทพมหานคร  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 
14.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

-------------------------------------------------- 
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลนส์  ชั้นธรรมดา 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั จ  านวน 7 คืน ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตลอดรายการ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศออสเตรีย  
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ  
 ค่ามคัคุเทศกน์ าชมตลอดรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางอาย ุ

นอ้ยกวา่ 16 ปี หรือ มากกวา่ 75 ปี วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (รายละเอียดตามเง่ือนไข
กรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม    
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
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หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการบิน
ภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอิญตรงกบัวันหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่
เปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณทีีไ่ม่สามารถเข้าเข้าชม
ตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืนทดแทนตามความเหมาะสม  
ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวซ่ีา   (ทุกท่านต้องไปแสดงตนที่สถานทูตเพ่ือสแกนนิว้มือ) 
1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
2. รูปถ่ายสี พื้นหลงัขาว  ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 รูป  และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  โดยสถานทูตจะ

เปรียบเทียบกบัรูปเก่าท่ีมีในเล่มแลว้ 
3. หนงัสือรับรองสมุดเงินฝากจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจริง  พร้อมส าเนา ยอ้นหลงั 6 เดือน และ

อพัเดทไม่เกิน 10 วนันบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา  พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้งทุกหนา้ 
4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 ในกรณีท่ีเป็นพนกังาน  ตอ้งออกโดยระบุเงินเดือนปัจจุบนัดว้ย 
 ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั  

(แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และ ส าเนาบตัรประชาชน  อยา่งละ 1 ชุด พร้อมเขียนเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้
6. ท่ีอยูปั่จจุบนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ 
7. คู่สมรส  กรุณาแนบส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ส าเนาทะเบียนหยา่ 1 ชุด 
8. ผูเ้ดินทางท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  ถา้ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา  ตอ้งแสดงหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางได้

จากบิดา-มารดา  หรือบุคคลผูมี้อ านาจปกครองตามกฎหมาย  กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวท า
หนงัสือยนิยอม  ผูร้้องตอ้งแสดงหลกัฐานดว้ยวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นดว้ยวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นเป็นผูมี้
อ  านาจปกครองแต่เพียงผูเ้ดียวจริง 

 
 


