
โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา
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AUSTRIA
8-14 APR 2023

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

08/04/23

พบกับทีมงานเบคอนทริปที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานเวียนนา - ฮัลสสตัทท - เซ็นทรัลสแควร

ซาลซบูรก - สวนมิราเบล - บานเกิดของโมสารท
มหาวิหารซาลซบูรก - จัตุรัสศูนยกลางประวัติศาสตร

 
โรงแรมระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเทา

09/04/23
เมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ - ปราสาทปราก

มหาวิหาร เซนตวิตัส - สะพานชารลส
หอนาิกาดาราศาสตร

 
โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา

10/04/23
ปราสาทบราติสลาวา - โบสถเซนตอลิซาเบธ

มหาวิหารเซนตมารติน
 

โรงแรมระดับ 4 ดาว 
หรือเทียบเทา

11/04/23
ปราสาทบูดาเปสต - โบสถ MatthiasChurch

รูปปนเจาหญิงนอย 
ลองเรือชมความงามของแมน้ําดานูบ

 
โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา

12/04/23 FD Technician  
โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา

13/04/23

Designer Outlet in Parndorf
นาิกาAnker Clock - มหาวิหารเซนตสตีเฟน
พระราชวังฮอฟบวรก - โรงโอเปราแหงเวียนนา

ถนน Karntner Strasse

 
โรงแรมระดับ 4 ดาว

หรือเทียบเทา

14/04/23 เวียนนา - ทาอากาศยานเวียนนา  -

เชา เย็นกลางวัน
อาหาร



AUSTRIA 08/04/23

พบกับทีมงานเบคอนทริป เรียนเชิญทุกทานท่ีจุดนัดหมาย 
ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 
ออกเดินทางสูทาอากาศเวียนนา
เดินทางถึงทาอากาศยานเวียนนา

เซ็นทรัลสแควร (Central
Square Marktplatz)

นําทานชมจัตุรัสกลางเมืองที่โดดเดนดวยรูป
ปนโฮล่ีทรินิต้ีที่แสดงเรื่องราวและเอกลักษณ
ของเมือง



บานเกิดของโมสารท (Mozart
Birthplace)
 นําทานชมสถานท่ีที่โมสทรทเกิดและอาศัยอยู
ในบานหลังน้ี ภายในบานหลังน้ีออกแบบ
โดย Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกัน
โดยมีการออกแบบใหเหมือนตอนที่โมสารท
ยังมีชีวิตอยูใหมากที่สุด

AUSTRIA 08/04/23

มหาวิหารซาลซบูรก ( Salzburg
Cathedral)
 นําทานชม โบสถสไตลบาโรก
ศตวรรษที่ 17 อุทิศใหกับนักบุญรูเพิรตและ
นักบุญแวรจิลิอุสมหาวิหารแหงน้ีก็ถูกสรางข้ึน
ใหมหลังจากเกิดเพลิงไหมในศตวรรษที่17

สวนมิราเบล ( Mirabell garden)
นําทานชม สวนดอกไมสุดแสนโรแมน
ติกสไตลฝร่ังเศส ท่ีไดชื่อวารมรื่นและ
สวยงามท่ีสุดในออสเตรีย



AUSTRIA 08/04/23

จัตุรัสศูนยกลางประวัติศาสตร
(Mozartplatz) 
นําทานชม จัตุรัสแหงสันติภาพที่ไดรับการ
ยกยองเปนอยางมากตรงกลางจัตุรัสมีรูปปน
ในความทรงจําของนักแตงเพลง Wolfgang
Amadeus Mozart

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา



ปราสาทปราก ( Prague Castle)
 นําทานชมปราสาทเกาแกสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค ท่ีไดรับการรับรองจากกินเนสสบุกวา
เปนปราสาทโบราณที่ใหญท่ีสุดในโลก

AUSTRIA 09/04/23

เมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ 
(Cesky Krumlov)
 นําทานชม ปราสาทกอธิคด้ังเดิม ตั้งอยูริมฝง
แมน้ําวัลตาวาบนแหลมหิน มีหอคอยสีชมพู
หวานๆ ราวกับปราสาทเจาหญิงในนิยาย
มีอายุกวา 700 ป

มหาวิหาร เซนตวิตัส (St.Vitus
Cathedral)
 นําทานชมเปนมหาวิหารสไตลโกธิกท่ีใหญ
ที่สุดในกรุงปราก โดยที่น่ีมีความสําคัญอยาง
มากตรงที่มันเปนจุดท่ีเก็บเพชรยอดมงกุฎ
เเหงเช็ก เเละยังเปนที่พํานักของอารค
บิชอปแหงปรากอีกดวย



หอนาิกาดาราศาสตร
(Astronomical Clock)
 นําทานชมหน่ืงในนาิกาที่มีความเกาแก และ
มีการสรางที่ประณีตที่สุดในโลกเรือนหน่ึง

AUSTRIA 09/04/23

สะพานชารลส ( Charles
Bridge)
 นําทานชม สะพานประวัติศาสตร ทอดตัว
ขามแมน้ําวัลตาวาในกรุงปราก จุดเดนของ
สะพานแหงน้ีคือเหลารูปปนสไตลบาโรก
ทั้งหมดกวา 30 รูป

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



โบสถเซนตอลิซาเบธ(The Blue
church)
 นําทานชมสีน้ําเงิน สรางข้ึนเพื่อถวายแก
อลิซาเบธแหงฮังการีลูกสาวของแอนดรูวท่ีสอง

AUSTRIA 10/04/23

ปราสาทบราติสลาวา(Bratislava
castle)
นําทานชมปราสาทหลักของบราติสลาวา
เมืองหลวงของสโลวาเกีย และที่สําคัญ
หอคอยที่แหงน้ียังเคยเปนที่เก็บมงกุและคฑา
สําหรับพิธีราชาภิเษกอีกดวย

มหาวิหารเซนตมารติน(St.Martin’s
cathedral)
 นําทานชมโบสถในเมืองบราติสลาวาสโลวา
เกียและมหาวิหารแหงอัครสังฆมณฑลคาธอลิก
แหงบราติสลาวาต้ังอยูของใจกลางเมือง
ประวัติศาสตร เปนโบสถที่ใหญที่สุดและเกาแก
ที่สุดแหงหนึ่งในบราติสลาวา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา



รูปปนเจาหญิงนอย (Little Princess
Statue)
นําทานชมประติมากรรมดั้งเดิมถูกสรางข้ึน
ในป 1972 กลายเปนสัญลักษณของบูดาเปสต
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

AUSTRIA 11/04/23

ปราสาท บูดาเปสต (Castle hill)
นําทานชมอาคารสไตล Neo-Baroque
ขนาดใหญในศตวรรษที่ 18 ปราสาทไดรับ
ความเสียหายอยางมากในสงครามโลกครั้งที่
สอง แตสวนมากของดานนอกไดรับการ
บูรณะแลว

ลองเรือชมความงามของแมน้ําดานูบ
นําทานลองเรือประมาณ 1 ชม. ในชวงที่เรา
ลองเรือ จะเห็น วิว 2 ฝงแมน้ํา ท่ีจะสังเกตเห็น
อาทิเชน อาคารรัฐสภาฮังการี ,
สะพานแขวน Széchenyi Chain Bridge,
โบสถ Matthias,อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

ค่ํา  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา

กลางวัน  อิสระทานรับประทาน ณ รานอาหารทองถ่ิน



AUSTRIA 12/04/23

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา

FD Technician
นําทานอิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย



นาิกาAnker Clock (Ankeruhr)
นําทานชมนาิกาโบราณที่เกาแกของกรุง
เวียนนา ที่สรางเพื่อระลึกถึงอดีตท่ีผานมา
ของเมืองน้ี ตอนเท่ียงวันของทุกวัน จะมีเสียง
เพลงในยุคตางๆดังข้ืน พรอมกับรูปปนจะเดิน
ขามสะพานมาอีกฝงของอาคาร

AUSTRIA 13/04/23

มหาวิหารเซนตสตีเฟน
(St.Stephan’s Cathedral)
นําทานชม อาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัคร
มุขมณฑลเวียนนา และเปนที่ต้ังอาสนา
ของอารชบิชอปแหงเวียนนา

Designer Outlet in Parndorf
เวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมาก
มาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO
BOSS, BENETTON,BURBERRY, CALVIN
KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS,LACOSTE
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย



โรงโอเปราแหงเวียนนา
(Vienna State Opera)
นําทานชมโรงโอเปราท่ีไดรับการยอมรับมาก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก ดานหนาของอาคาร
เปนสถาปตยกรรมในสไตลเรอเนสซองส
ภายในตกแตงแบบปดทอง และประดับประดา
ดวยรูปปนเชิงสัญลักษณ บนเพดานมีภาพวาด
ที่มีความงดงามชวนหลงใหล

AUSTRIA 13/04/23

ถนน Karntner Strasse
นําทานอิสระชอปปงกับถนนชอปปงหลัก
ในเวียนนาและเปนถนนชอปปงท่ียาวที่สุด
ในยุโรป

พระราชวังฮอฟบวรก
(Hofburg Palace)
นําทานชมอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุง
เวียนนา ประเทศออสเตรีย สวนหน่ึงของ
พระราชวังในปจจุบันเปนท่ีพํานักและทําเนียบ
ของประธานาธิบดีออสเตรีย

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา



AUSTRIA 14/02/23

นําทุกทานเดินทางทาอากาศเวียนนาเดินทางสูทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได
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Switzerland

Turkey


