


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	ชวานเกา	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	สะพา
นมาเรีย	-	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	-	จัตุรัสมาเรียน	-	ฮอฟบราวเฮาส	-
ออคโทเบอรเฟส

พักที่
LEONARDO
HOTEL	MUNICH
ARABELLAPARK
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 ฮัลชตัทท	-	กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-
ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนตสตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส

พักที่	NH
DANUBE	CITY
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 พระราชวังเชินบรุนน	-	กรุงบูดาเปสต	-	CASTLE	HILL	-	โบสถ	แมทธิ
อัส	-	อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟน	-	ปอมชาวประมง	-	จัตุรัสวีรบุรุษ
หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	แมน้ําดานูบ	-	อาคารรัฐสภาฮังการี	-	สะพานเชน

พักที่	MERCURE
BUDAPEST
BUDA	หรือเทียบ
เทา	ระดับ	4	ดาว

5 บราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-	เขตเมืองเกาบราติสลาวา	-	เช
สกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ

พักที่	HOTEL
BELLEVUE
CESKY
KRUMLOV	หรือ
เทียบเทา	4	ดาว

6 กรุงปราก	-	ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	ยานชางทอง
-	สะพานชารล	-	จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต	-	หอนาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	HOTEL
DUO	หรือเทียบ
เทาระดับ	4	ดาว

7 คารโลวีวารี	-	มหานครมิวนิค

พักที่
LEONARDO
HOTEL	MUNICH
ARABELLAPARK
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

8 สนามบินนครมิวนิค

9 สนามบินสุวรรณภูมิ

20	ธ.ค.	60	-	28	ธ.ค.	60 ฿89,900
฿79,900 ฿89,900	฿79,900 ฿87,900	฿77,900 ฿13,900



21.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ประตู	2
เคานเตอร	C-D	สายการบินไทย	แอรเวย	โดยเจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวก
กอนการเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	บินลัดฟาออกเดินทางสู	มิวนิก	ประเทศเยอรมนี	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	924	(มี

อาหาร	และ	เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
06.45	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติ	มิวนิก	ประเทศเยอรมนี	(เวลาทองถิน่ชากวา

ประเทศไทย	5	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อสะดวกตอการนัดหมาย)	หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองตรวจศุลกากร	พรอมรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	หมูบานชวานสเกา	(HOHENSCHWANGAU	VILLAGE)	ชมบรรยากาศของหมูบานและ

ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตนและปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง
จากน้ันนําทานขึน้สู	ปราสาทนอยชวานสไตน	(NEUSCHWANSTEIN	CASTLE)	ปราสาทงดงามในฝันดั่ง

เทพนิยาย	มีทิวทัศนโดดเดนรอบลอมดวยทะเลสาบและธารน้ํา	ชมความสวยที่ไดรับการตกแตงอยางอลังการ
ดวยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร,	หองทรงงาน,	หองทองพระโรง,	หองบรรทม	ที่ลวนแตงดงามจนยากจะ
พรรณนา	แมแตราชาการตูนวอลทดิสนียยังไดจําลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย	อันเปรียบเสมือน
สัญลักษณของสวนสนุกดิสนียแลนด	
ชมวิวสวยจาก	สะพานมาเรีย	(MARIA	BRIDGE)	(การเปิดใหเขาชมขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละวัน)	ซึ่ง

พาดผาน	โตรกผาพอลเล็ท	(POLLET)	จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สรางบนหนาผาสูง	200	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง

ชวงบาย
นําทานมาเก็บภาพ	พระราชวังนิมเฟนเบิรก	(NYMPHENBURG	PALACE)	นิมเฟนเบิรกเป็นวังฤดูรอนของ

พระราชวงศผูปกครองบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มาเรีย	เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย
และ	เฮ็นเรียตตา	อเด	ลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลังจากทรงมี
พระโอรสองคแรก,	แม็กซิมิลเลียน	ที่	2	เอ็มมานูเอลเจาชาย	อีเล็คเตอรแหงบาวาเรียสวนกลางของวังสรางเสร็จ
ในปี	ค.ศ.	1675
นําทานเดินทางสูบริเวณ	จัตุรัสมาเรียนพลาตซ	(MARIENPLATZ)	ยานเมืองเกาที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็น

สัญลักษณที่สําคัญ	เชน	ศาลาวาการเกา,	โบสถแมพระที่มีรูปโดมคลายหัวหอม	t(FRAUENKIRCHE),	ประตูชัย,
ยานมหาวิทยาลัยเกาแก,	หอสมุดแหงชาติ,	โรงละครโอเปรา	เป็นตน
ชม	หอนาฬิกาดาราศาสตร	GLOCKENSPIEL	ใจกลางเมืองเกาซึ่งพลาดไมไดที่จะชมตุกตาออกมาเตน



ระบําโดยประดับอยูบนอาคารเทศบาลเมืองเกา	ในเวลา	11.00	น.และ	17.00	น.ของทุกวัน
จากน้ันนําทานสูโรงเบียรพื้นเมืองเยอรมัน	ฮอฟบราวเฮาส	(HOFBRÄUHAUS)	ตั้งอยูที่จัตุรัสพลาตเซิลใน

ตัวเมืองมิวนิก	ที่มีประวัติอันยาวนานมากวา	400	ปีจึงกลายเป็นตํานานของโรงเบียรเยอรมันแทๆ	ที่โรงเบียร
แหงน้ีอบอวลไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนาน	การรองเพลง	เตนรํา	และเลนดนตรีแบบบาวาเรียน	เคากับเบียร
รสชาตินุมลิ้น	
อีกทั้งที่น้ียังมีการจัดงานประจําปีที่เป็นเอกลักษณของเมืองมิวนิก	คือเทศกาลเบียรเยอรมัน	ออคโทเบอร

เฟส	(OKTOBERFEST)	จุดเริ่มตนของเทศกาลน้ีเริ่มตนมาจากชวงรัชสมัยของกษตัริยโจเซฟที่	1	พระองคไดจัด
งานขึน้เพื่อฉลองพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรสในปี	1810	
จนตอมาไดกลายเป็นงานเลี้ยงฉลองที่จัดตอเน่ืองมาทุกๆ	ปีจนเป็นเทศกาลประจําปีอันโดงดังไปทั่วโลก

(เทศกาลเบียรเยอรมัน	OKTOBERFST	เริ่มจัดตั้งแตเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมของทุกปี)	HOFBRÄUHAUS
น้ันถือเป็นสัญลักษณแหงการตอนรับของมิวนิค	

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	เมนู	SAUSAGE+BEER	1	แกว	/	ทาน
นําทานเดินสูทีพ่ัก	LEONARDO	HOTEL	MUNICH	ARABELLAPARK	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองที่ตั้งของปราสาทแหงเทพนิยายนอยชวานสไตน	อยูใกลเมืองฟุสเซน
ทางตอนใตของแควนบาวาเรียในประเทศเยอรมนี

นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

เป็นสะพานไกลปรสาทนอยชไวนสไตน	ในบาวาเรีย	เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอก
นิยมของทั้งคนทองถิ่นและนักทองเที่ยว	เพื่อไปถายภาพวิว	ซึ่งใชในการขาม
เหวที่ลึก	และหางจากตัวเมืองออกไป	30นาที

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง



มีอาหาร	และ	เครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	5	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อสะดวก

ตอการนัดหมาย

ตั้งอยูที่เมืองมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	นึมเฟนบูรกเป็นพระราชวังฤดูรอนของ
พระราชวงศผูปกครองรัฐบาวาเรีย	ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด	มา
เรีย	เจานครรัฐผูคัดเลือกแหงบาวาเรีย	และ	เจาหญิงเฮนเรียตตา	อเดลเลด
แหงซาวอย	ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน	บาเรลลิในปี	ค.ศ.	1664	หลัง
จากมีพระโอรสองคแรก	สวนกลางของวังสรางเสร็จในปี	ค.ศ.	1675

เปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบ	มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม	เป็น
ศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ	มาเรียนพลาตซ	มีสิ่งที่นาชม
มากมาย	อาทิ	Mariensaule	รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการ
เมืองใหม	ที่มีจุดเดนอยูตรงที่	หอระฆัง	Glockenspiel	ที่มีตุกตาออกมาเตน
ระบํา

Hofbräuhaus”	หรือที่ภาษาไทยเราอานไดวา	“ฮอฟบรอยเฮาส”	ถือวาเป็นหน่ึง
ใน	“โรงเบียร”	ที่มีประวัติยิ่งใหญที่สุดในเมืองมิวนิค	กอตั้งขึน้ตั้งแตปี	1589
หรือก็คือราว	4	รอยปีมาแลว	โดย	Duke	Maximilian	ปัจจุบัน	Hofbräuhaus	ถูก
สรางใหมีบรรยากาศแบบเกาๆ,	ดนตรีพื้นเมือง	Bavaria	เลนแบบสดจากวง
ตรงกลางโรงเบียร	และมีสาวเชียรเบียรกระโปรงแดงเดินขายขนมปัง	Pretzel
ตามโตะ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	เมนู	SAUSAGE+BEER	1	แกว	/	ทาน
	พักที่	LEONARDO	HOTEL	MUNICH	ARABELLAPARK	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

ป็นเทศกาลประจําปี	จัดขึน้เป็นเวลา	16	วัน	ในเมืองมิวนิก	ประเทศเยอรมนี	จัด
ขึน้ปลายเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม	ถือเป็น	1	ในเทศกาลที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในเยอรมนีและเป็นเทศกาลที่ใหญที่สุดของโลก	กับผูเขารวมเทศกาล	6
ลานคนทุกปี	และมีความสําคัญตอวัฒนธรรมของบาเยิรน	เทศกาลดั้งเดิมจัด
ขึน้ครั้งแรกเมื่อวันที่	18	ตุลาคม	ค.ศ.	1810	โดยจัดขึน้เพื่อเฉลิมฉลองงาน
อภิเษกสมรสระหวางมกุฎราชกุมารลุดวิคกับเจาหญิงเทเรซ	เทศกาลอ็อกโท
เบอรเฟสต	จัดขึน้เป็นเวลา	16	วัน	จนถึงในวันอาทิตยแรกของเดือนตุลาคม	ใน
ปี	ค.ศ.	1994	มีการปรับเปลี่ยนเวลาหลังการรวมตัวของเยอรมนีตะวันตก-ออก
วาถาวันอาทิตยแรกของเดือนตุลาคม	ตกที่วันที่	1	หรือ	2	เทศกาลจะไปตอถึง
วันที่	3	ตุลาคม	(วันรวมประเทศ)	ทําใหมีจํานวนวัน	17	วัน	หากวันอาทิตยเป็น
วันที่	2	และเป็น	18	วันหากวันอาทิตยเป็นวันที่	1	เทศกาลจัดขึน้ในบริเวณที่
เรียกวา	Theresienwiese	หรือเรียกสั้น	ๆ	วา	Wiesn	นักทองเที่ยวมักจะมา
เที่ยวเทศกาลกินอาหารอยางเชน	ไก	(Hendl)	หมูยาง	(Schweinsbraten)	ขอ
หมู	(Haxn)	ปลาป้ิงเสียบไม	ไสกรอก	รวมกับ	ขนมปังอบ	มะเขือเทศหรือ
ขนมปังกอน	เสนหมี่เนย	แพนเคกมะเขือเทศ	หรือ	(กะหลํ่าปลีแดง)	รวมไปกับ
อาหารบาเยิรน	อยาง	และ	ไสกรอกขาว



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองฮัลสแตท	(HALLSTATT)	เมืองเล็กๆ	ที่ไดชื่อวาเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดใน

โลก	สัมผัสความมหัศจรรย	ภาพของหมูบานที่มีองคประกอบของเทือกเขาอยูดานหลังเสมือนราวกับภาพวาด
ทําใหเมืองน้ีไดขึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา	4,000	ปี	และยังมีทิวทัศนที่สวยงาม
เป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	//	เมนู	ปลาเทรา

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงเวียนนา	(VIENNA)	(290	กิโลเมตร)	นครหลวงแหงดนตรี	เมืองหลวงอันเกาแกที่มีอายุ

กวา	1,000	ปี	ศูนยกลางอํานาจของจักรวรรดิออสโตร	ฮังกาเรียน	นําเที่ยวชมกรุงเวียนนา
ผานชมถนนสายวงแหวน	(RINGSTRASSE)	เสนทางทองเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดลอมไปดวย

อาคารสถาปัตยกรรมเกาแก	อันงดงามโรงละครโอเปราที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869,	พระราชวังฮอฟ
เบิรก	(HOFBURG	PALACE)	กลุมอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรกมาตั้งแตคริสตศตวรรษ
ที่13-20,	ตึกรัฐสภา	ซึ่งสรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1873-1883
นําทาน	ชอปป้ิงถนนคารทเนอร	หรือ	มาเรียฮิลเฟอร	ถนนคนเดินที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีหางสรรพสินคา

และรานคาตางๆ	มากมาย	ชมวิหารเซนตสเตฟาน	ซึ่งตั้งอยูโดดเดนเป็นสงา	เป็นสัญลักษณของกรุงเวียนนา
และเชิญทานเลือกซื้อสินคาตางๆ	มากมายอยางจุใจ	เชนรองเทา	เสื้อผา	เครื่องประดับ	ของตกแตงบาน	สินคา
เครื่องแกว	สวาร็อฟสกี้,	ซัคเคอรเคก	เคกช็อคโกแลต	ชื่อดังของเวียนนา

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	NH	DANUBE	CITY	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

หมูบานมรดกโลกแสนสวย	อายุกวา	4,500	ปี	โอบลอมดวยขุนเขาและป าสี
เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด	เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก	ชนพื้น
เมืองเกาแกของยุโรป	ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังที่สุด	จนไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	//	เมนู	ปลาเทรา

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ



พระราชวังอันยิ่งใหญ	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของรัฐ	เป็นตําหนักที่เคยใชเป็น
สถานที่พักของ	ราชวงศตางๆมากอนซึ่งสรางมาตั้งแตยุคปี	ค.ศ.1300	และยัง
เป็นที่พักของผูมีอิทธิพลตางๆมากมายในออสเตรียมากอน

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง

เป็นมหาวิหารที่สําคัญที่สุดของเวียนนา	ซึ่งมีชื่อที่นิยมเรียกกัน	Stephansdom
เป็นภาษาเยอรมัน	เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณทางประวัติศาสตรหลายๆอยาง
เกิดขึน้	เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงาม
ขนาบดวยหอระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุ
ระฆังขนาดใหญที่สุดในฮังการี	สามารถชมวิวของเมืองบูดาเปสตไดแบบโดย
รอบ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน
	พักที่	NH	DANUBE	CITY	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเขาชมความงดงามของ	พระราชวังเชรินนบรุนน	(SCHLOSS	SCHÖNBRUNN)	ของพระนางมาเรีย

เทเรซา	แหงราชวงศฮัปสเบิรกซึ่งมีประวัติการสราง	มาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่	16	และตอมาพระนา
งมาเรีย	เทเรซาใหสรางขึน้ใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง	1,441	หองในระหวางปี	ค.ศ.	1744-1749	เพื่อใช
เป็นพระราชวังฤดูรอน	
ชมความโออาของทองพระโรง	และพลับพลา	ที่ประทับไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระ

ราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส	มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	กรุงบูดาเปสต	(BUDAPEST)	(245	กิโลเมตร)	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งไดชื่อวา

เป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุงเรืองมานานกวาพันปี
ถึงกับไดรับการขนานนามวาเป็น	“ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ”
จากน้ันนําชมบริเวณ	CASTLE	HILL	ซึ่งเต็มไปดวยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา	ถายรูปจากภายนอก

ของอาคารพระราชวังโบราณ
นําทานเขาชม	โบสถแมทเธียส	(MATTHIAS	CHURCH)	ซึ่งเคยใชเป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษตัริยมา

แลวหลายพระองค	ชื่อโบสถมาจากชื่อกษตัริยแมทเธียสซึ่งเป็นกษตัริยที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก	และยังเป็น
กษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ	อีกมากมาย	สรางในสไตลนีโอ-โกธิค	หลังคาสลับสี
สวยงามอันเป็นจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่	15
ถัดจากโบสถเป็นอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ นที	่1	พระบรมรูปทรงมา	ผลงานประติมากรรมที่งดงาม

ของศตวรรษที่	11	ที่อยูหนา	ปอมชาวประมง	(FISHERMEN’S	BASTION)	นําทานเขาชมปอมปราการใหญโต



ที่มีจุดชมวิวเหนือเมืองบูดา	ทานสามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดเป็นอยางดี	ปอมแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแต
ค.ศ.1905	โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําชม	จัตุรัสวีรบุรุษ	(HEROES’	SQUARE)	บนฝ่ังเปสต	ที่ตั้งของ	MILLENARY	MONUMENT	อนุสาวรียที่

สรางขึน้ฉลอง	1,000	ปีแหงชัยชนะของชาวแมกยาร
จากน้ันนําทาน	ลองเรือในแมน้ําดานูบ	อันลือชื่อชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง

600-800	ปีมาแลว	ที่ตั้งเรียงรายกันอยู	2	ฟากฝ่ัง	"บูดา"	และ	"เปสต"	ชมความตระการตาของอาคารตางๆ	อาทิ
อาคารรัฐสภา	ซึ่งงดงามเป็นที่รํ่ าลือ	ดวยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก	บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง	365
ยอด	
นอกจากน้ีทานจะไดชม	สะพานเชน	สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ	โดยนาย	WILLIAM

TIERNEY	CLARK	วิศวกรชาวอังกฤษ	เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน
(พิเศษบริการ	ไวน	/	ซอฟดริงคทานละ	1	แกวระหวางลองเรือ)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	MERCURE	BUDAPEST	BUDA	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นสัญลักษณอันงดงามของมหานครเวียนนา	ถูกสรางขึน้ใหหรูหราเทียบ
เทากับพระราชวังแวรซาย	มีหองมากกวาถึง	1,400	หอง	ความโดดเดน	ก็คือ
สถาปัตยกรรมแบบรอกโคโค	โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอราม	“เหลืองเทเร
ซา”	แมจะไดชื่อวาเลียนแบบมาจากฝรั่งเศส	แตความอลังการก็สามารถสราง
ความตื่นตาใหกับผูเขาชม	จนไดรับการประกาศจากยูเนสโก	ใหเป็นมรดกโลก
ในปี1996

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

กรุงบูดาเปสต	เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการีและ	เป็นศูนยกลางการ
ปกครอง	อุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	และการคมนาคมขนสงของประเทศ
เป็นเมืองเดี่ยวที่มีอาณาเขตครอบคลุมทั้ง	2	ฝ่ังของแมน้ําดานูบ	และใหญที่สุด
เป็นอันดับ	6	ของยุโรป

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

โบสถแมทเทียส	เป็นโบสถใหญเกาแกอายุ	700	ปี	ที่ไดรับขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลก	โบถสแหงน้ีตั้งชื่อตามพระนามของกษตัริยแมทเทียส	กษตัริยผูยิ่ง
ใหญแหงฮังการี	มีหลังคาสลับสีอันสวยงามตามสไตลนีโอ-โกธิค	สวนดาน
โบสถประดับประดาไปดวยภาพเขียนสี	และกระจกสีที่บอกเลาเรื่องราวทาง
ศาสนาที่งดงามเกินคําบรรยาย



พิเศษบริการ	ไวน	/	ซอฟดริงคทานละ	1	แกวระหวางลองเรือ

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงาม	ตั้งอยูหนา
ปอมชาวประมง

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

เป็นจตุรัสที่สําคัญที่สุดในเมืองบูดาเปสต	เป็นจตุรัสขนาดใหญที่มีรูปป้ันของ
นักรบ	หัวหนาเผา	และผูนําประเทศที่สําคัญ	เป็นจตุรัสที่ใชจัดกิจกกรม
ทางการเมืองที่สําคัญมากมาย	รําลึกถึงการสรางชาติ	และการรอดพนจาก
การปกครองแบบคอมมิวนิสต	ผานสวนสัตว	และสวนสาธารณะอันเป็นที่พัก
ผอนหยอนใจของชาวเมือง	ที่อาบน้ําสาธารณะแบบโรมัน	ผานชมอาคาร
รัฐสภาที่สรางในสไตลแบบนีโอโกธิคที่ถือวาใหญเป็นอันดับสามของโลก	และ
สวยที่สุดในโลก

เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป	และยาวเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป
(รองจากแมน้ําโวลกา)	มีตนกําเนิดที่แถบปาดํา	ในประเทศเยอรมนี	เกิดจาก
แมน้ําเล็กๆ	สองสาย	คือ	Brigach	และ	Breg	ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแมน้ําดานู
บที่เมือง	Donaueschingen

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่ไมควรพลาดมาเที่ยวชม	ถือวาป็นสัญลักษณ
ของฮังการี	อาคารรัฐสภาตั้งโดดเดนอยูริมแมน้ําดานูบบนฝ่ังเปสต	เป็นอาคาร
รัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก	เพราะตัวอาคารมีความสวยงามดวยสภาปัตยกรรม
แบบนีโอโกธิค	มีหลังคาสีแดง	และรูปแบบอาคารไดรับอิทธิพลมาจากอาคาร
รัฐสภาแหงลอนดอน	สหราชอาณาจักร

เป็นสะพานแขวนในเมืองฮังการี	ที่ทอดขามสะพานดานูบ	ซึ่งมีอายุการใชงาน
มามากกวา	150	ปี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	MERCURE	BUDAPEST	BUDA	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองบราติสลาวา	(BRATISLAVA	CITY)	(200	กิโลเมตร)	เมืองหลวงของสาธารณรัฐ	สโล

วาเกีย	และเป็นเมืองใหญที่สุดของประเทศ	ตั้งอยูบนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับ
ออสเตรียและฮังการี	และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐ	เชค	ดวย	เมืองน้ีมีทัศนียภาพของอาคารบานเรือนริมสอง
ฝ่ังแมน้ําที่มีความสวยงาม
นําทานขึน้สูที่ตั้งของ	ปราสาทแหงกรุงบราติสลาวา	ตั้งอยูบนเนินเขาคารเบเธียนเหนือลุมแมน้ําดานูบ	ชม

บริเวณภายนอกปราสาทพรอมบันทึกภาพจากดานนอกของตัวปราสาท	ตัวอาคารมีหอคอยสูง	80	4	ดาน	ผสม
ผสานไปดวยศิลปะแบบกอธิเมตร	ทั้งเรอเนสซองสและบาร็อค	เขาสูเขตเมืองเกาชมเมือง	ณ	จัตุรัสใจกลางเมือง
อันเป็นที่ตั้งของทําเนียบประธานาธิบดี	เก็บภาพความประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเชสกี้ครุมลอฟ	(CESKY	KRUMLOV)	(280	กิโลเมตร)	เมืองมรดกโลกอีก

เมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชค	มีประวัติศาสตรที่ยาวนาน	มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษ
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณคา	จึงไดขึน้ทะเบียนใหเป็นเมืองมรดกโลกในปี	ค.ศ.1992
นําทานถายรูป	ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ	(CESKY	KRUMLOV	CASTLE)	ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอ

เติมในหลายยุคสมัย	เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยูบนเนิน
เขาในคุงน้ําวัลตาวา	อิสระใหทานไดเดินชมเมืองมรดกโลก	สัมผัสบรรยากาศพักผอนกันอยางเต็มอิ่ม	และราน
อาหารรานเบียรริมน้ําสุดชิวตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	HOTEL	BELLEVUE	CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

ปราสาทเกาแกที่ตั้งอยูเหนือแมน้ําดานูบ	บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล	ซึ่งเป็นจุด
สูงสุดของเมืองบราติสลาวา	เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผา	มีหอคอยสูง	80
เมตร	อยูทั้ง	4	ดาน	เคยถูกเพลิงไหมเสียหาย	เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง

จัตุรัสใจกลางเมืองบราติสลาวา	ถือวาเป็นศูนยกลางทางประวัติศาสตรที่เป็นที่
ตั้งของสิ่งปลูกสรางสําคัญๆมากมาย



	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง
	พักที่	HOTEL	BELLEVUE	CESKY	KRUMLOV	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงปราก	(PRAGUE)	(170	กิโลเมตร)	ดินแดนที่มีความสวยงามและโรแมนติกจน

เป็นที่เลืองลือทั่วโลก	มีผูคนเดินทางไปชมเมืองประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย	เชน	โร
มันเนสก	โกธิค	เรเนซองส	บารอค	รวมทั้งศิลปะรูปแบบตางๆ	ทําใหกรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงใหเห็นถึงประวัติ
ความเป็นมาตั้งแตสมัยอาณาจักรโรมัน	และองคการ	UNESCO	ไดเลือกใหเป็นมรดกโลกดานวัฒนธรรมในปี
1992

นําทานเขาชม	ปราสาทแหงปราก	(PRAGUE	CASTLE)	ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค	ตั้งอยูบน
เนินเขา	ริมฝ่ังแมน้ําวัลตาวา	อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย	ปัจจุบันเป็นที่ทําการของคณะรัฐบาล	ชม
วิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยูคนละฝ่ังแมน้ํา	ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆ
มากมาย	รวมทั้งยอดโบสถตางๆ	อีกดวย	จึงที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด
นําทานชม	มหาวิหารเซนตวิตุส	(ST.	VITUS	CATHEDRAL)	วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบ

โกธิค	ที่ประดับดวยกระจกสีแบบสเตนกลาสอยางสวยงาม	แลวยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึน้ในสมัยพระเจา
ชารลสที่	4	กษตัริยผูสรางความเจริญสูงสุด	ใหทานถายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
จากน้ันเดินทางสูบริเวณ	เดอะโกลเดนเลน	(GOLDEN	LANE)	สถานที่ที่เคยเป็นรานขายของในยุคแรกๆ

และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ	มหาดเล็ก	และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่	รานขายของที่ระลึกตางๆ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ	สะพานชารลส	(CHARLES	BRIDGE)	ที่ทอดขามแมน้ํา

วัลตาวา	เป็นสัญลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึน้ในยุคของกษตัริยชารลสที่	4	ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหลา
ศิลปินตางๆ	นําผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ	
อิสระเดินเลนยานจัตุรัสเมืองเกาที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปดวยรานขายของนานาชนิด

รวมทั้งรานคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเป็นที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่วยุโรป	แมแตบรรดาพระราชวังตางๆ
ก็นิยมนําไปเป็นเครื่องประดับหรือชอโคมระยาที่งดงาม
จากน้ันนําทานสู	OLD	TOWN	SQUARE	หรือจัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต	(STARA	MESTO	SQUARE)

บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแกอายุกวา	600-700	ปี	และรอชมนาฬิกาโบราณ	นาฬิกา
ดาราศาสตร	(ASTRONOMICAL	CLOCK)	ที่สวยงามและจะมีตัวตุกตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ	ชั่วโมง



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	+	เป็ด
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	HOTEL	DUO	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

สรางอยูบนเนินเขา	ตลอดระยะเวลาที่ผานมาปราสาทมีการบูรณะเป็นระยะ
ภายในกําแพงที่ลอมปราสาทประกอบดวยพระราชวัง	โบสถ	วิหาร	วัด	ถนน
อุทยาน	และหอคอย	บริเวณหนาปราสาทมีทหารรักษาการณแตงเครื่องแบบ
งามสงายืนเฝาอยู	ไดรับการยกยองวาเป็นปราสาทที่มีการเชื่อมโยงกัน
ระหวางสวนประกอบตางๆที่ใหญและซับซอนที่สุดในโลก

มหาวิหารเซนตวิตัส	เป็นมหาวิหารสไตลโกธิกที่ใหญที่สุดในกรุงปราก	การ
กอสรางในชวงแรกๆ	ยังไมสมบูรณ	มีการกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยๆ	เป็นเวลา
หลายรอยปี	ภายในมหาวิหารประดับกระจกสีอันวิจิตรงดงาม	เป็นรูปภาพของ
นักบุญและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตศาสนา	ที่นาสนใจก็คือบริเวณแทนบูชาของ
เซนตเวนเซสลาส	ที่ตกแตงดวยภาพวาดเทคนิคเฟรสโกและอัญมณีมีคาถึง
1,345	ชิ้น

เป็นถนนที่ตั้งอยูที่	ปราสาทปราก	โดยชื่อมาจากตํานานในการผลิตทองเมื่อ
ศตวรรษที่	16	ปัจจุบันมีรานคาของที่ระลึกจํานวนมาก	และมีพิพิธภัณฑของ
อาวุธในอดีตอีกดวย	ภายในหมูบานแหงน้ีหนาบานแตละหลังจะใชสัญลักษณ
ตางๆแทนเลขที่บาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน

สะพานเกาแกสัญลักษณของเมือง	สรางดวยหินขนาดใหญ	สรางในสไตลโกธิก
ที่เชื่อมระหวาง	Old	Town	และ	Little	Town	มีความยาว	520	เมตร	กวาง	10
เมตร	มีตอมอคํ้ายัน	16	ตอ	จุดเดนของสะพานน้ีก็คือรูปป้ันโลหะของเหลา
นักบุญสไตลบารอกที่ตั้งอยูสองขางสะพานราว	30	องค



สถานที่นัดพบของชาวปราก	บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแก
อายุกวา	600-700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดนจน	ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหป็นมรดกโลก

นาฬิกาดาราศาสตร	ตั้งอยูบริเวณจัตุรัสเมืองเกากลางกรุงปราก	นาฬิกา
โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก	เป็นนาฬิกาที่สามารถแสดงขอมูลทาง
ดาราศาสตรตาง	ๆ	เชน	ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตย	ดวงจันทร	ดาว
เคราะห	หรือกลุมดาวจักรราศี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	+	เป็ด
	พักที่	HOTEL	DUO	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองคารโลวี	วารี	(KARLOVY	VARY)	(130	กิโลเมตร)	หรืออีกชื่อหน่ึงคือ	เมืองคารลบาด

แหงสาธารณรัฐเชค	ดินแดนแหงน้ีเป็นที่คนพบแหลงน้ําแรรอนธรรมชาติและมีบอน้ําพุรอนถึง	12	แหง	บอที่รอน
ที่สุดอยูในศูนยนิทรรศการมีความรอนถึง	72	องศาเซลเซียสที่มีชื่อวา	วาลิดโล	(VRIDLO)	และยังขึน้ชื่อวาเป็น
เมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเชค	ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพ
ตามความเชื่อที่มีมาแตสมัยโบราณ	

ทานสามารถทดลองดื่มน้ําแรซึ่งตองดื่มกับถวยชามเฉพาะพิเศษทําจากพอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือน
กาน้ําไดในเมืองน้ีเทาน้ัน
จากน้ันอิสระเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม	อาทิเชน	โบสถของแมร	เมดิลีน	และ

โบสถสไตลรัสเซีย	เป็นตน	หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก	เหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง	“BECHEROVKA”	โดยมี
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารพื้นเมือง	//	เมนู	ขาหมูทอด

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	มิวนิก	(MUNICH)	(315	กิโลเมตร)	เมืองหลวงของแควนบาวาเรีย	แควนตอนใตของ

ประเทศเยอรมนี	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิซาร	เป็นศูนยกลางความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี	การเงิน	การ
ธนาคาร	และเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมัน	มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยที่ใหญที่สุดในประเทศ	และมีอารตแกลเลอรี่ดีที่สุดดวย	เชิญเที่ยวชมมหานครแหงน้ี	กอตั้งใน
ค.ศ.1158	มีบรรยากาศรื่นรมย	เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรือง	แหลงรวมหางสรรพ
สินคาอันทันสมัยมากมาย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	อาหารจีน
นําทานเดินทางสูทีพ่ัก	LEONARDO	HOTEL	MUNICH	ARABELLAPARK	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



คารโลวี	วารี	ตั้งอยูทามกลางเทือกเขาที่อุดมสมบูรณและมีแมน้ําเทปลา	ไหล
หลอเลี้ยงเมือง	คารโลวี	วารีไดชื่อวาเป็นเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของเชค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารพื้นเมือง	//	เมนู	ขาหมูทอด

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย	และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน
ใหญเป็นอันดับ	3	ของเยอรมนี	เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดิน
ทางตอไปยังเมืองอื่นๆในยุโรป

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหารจีน
	พักที่	LEONARDO	HOTEL	MUNICH	ARABELLAPARK	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
10.00	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ	มิวนิก	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ	มีเวลาใหทานไดทํา	TAX

REFUND

13.35	น.	บินลัดฟากลับสู	กรุงเทพ	โดย	สายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG	925

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา	ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ	ทา
อากาศยานแหงน้ีตั้งอยูที่มิวนิก	เยอรมนี	หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออก
เฉียงเหนือ	28	กิโลเมตร	(17.5	ไมล)	มิวนิกเป็นทาอากาศที่ใหญเป็นอันดับ	2
ของเยอรมนี	รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟิรต	และเป็นทา
อากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

06.10	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	(กรุงเทพฯ)	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับ
ใจ



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน	20	ทาน	และ/หรือ	มีผูรวมเดินทางในคณะไมถึง	20	ทาน	ซึ่ง
ในกรณีน้ีทางบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหภายใน	15	วัน	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาทานตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	และจะไมรับผิดชอบใดๆ

เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การประทวงตางๆ	และ
การลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมถึงในกรณีที่ทรัพยสินสูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอก
เหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร	โดยทางบริษทัฯ	จะพยายามแกไขใหดีที่สุด	โดยจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน

บาทที่ไมคงที่	และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาตัว๋เครื่องบินเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว
โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจากทางสายการบิน	และทางบริษทัฯ	ขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม	โดยมิไดแจงลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูเดินทางได
รับเป็นหลัก
4.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ	ไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
5.	หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	ถือวาทานรับทราบและยอมรับในขอตกลง

เงื่อนไขตางๆ	ตามที่ไดระบุไวขางตนทุกประการ
6.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มออกใบเสร็จยอนหลังให	ในกรณีที่ตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล	(กรุณาแจง

พนักงานขายกอนลวงหนา)
7.	หากตองมีการยื่นขอวีซา	ทางบริษทัฯจะสงรายละเอียดเอกสารที่ทานตองจัดเตรียมและนัดหมายวันในการรับ

เอกสารจากทาน
8.	คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ	ที่เกิดขึน้จากการโอนหรือการชําระเงินคาทัวร	ลูกคาจะตองรับผิดชอบคาใช

จายดังกลาวเอง
9.	การจองจะมีผลสมบูรณ	โดยทานจะตองสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝ ายขายที่ทานไดติดตอ

ดวย
10.	บริษทัฯจะถือวาเมื่อทานไดสงใบจองทัวรใหกับทางบริษทัฯแลวน้ัน	หมายความวาทานไดรับทราบเงื่อนไขการ

จองและการใหบริการ,	การชําระเงิน,	การยกเลิก	และหมายเหตุตางๆ	ที่ทางบริษทัฯไดระบุไวที่โปรแกรมการเดินทาง

ชําระคามัดจําทานละ	30,000	บาท	ภายใน	3	วัน	นับตั้งแตวันที่ทานไดทําการจองทัวร	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิก
การจองโดยอัตโนมัติ	และชําระสวนที่เหลือภายใน	30	วันกอนการเดินทาง	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ

1.	คาธรรมเนียมวีซาในการยื่นครั้งแรก
2.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับสายการบินตามที่ระบุตามรายการ	ชั้นประหยัด
3.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน
4.	คาโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ
5.	คาอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
6.	คารถรับ	–	สงระหวางนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ	(กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน	12	ชั่วโมงตอวัน)
7.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุในรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัฯ	ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละไมเกิน	1,500,000	บาท	เงื่อนไขตามกรมธรรม

1.	คาลองเรือกอนโดลา	ในกรณีทีท่านประสงคจะนัง่เรือ	(ถามี)
2.	คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(30	กิโลกรัมตอทาน)
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวใน



รายการ	เป็นตน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(สําหรับกรณีที่ตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
6.	คาทิปพนักงานขับรถ	(	5	ยูโร	/	คน	/	วัน)
7.	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึน้อยูกับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ําใจในการบริการ
8.	คาทิปอื่นๆ	เชน	พนักงานยกกระเปาโรงแรมและสนามบิน	เป็นตน

1.	ในการยื่นขอวีซา	ทางบริษทัฯ	มีหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกๆ	ทานในการจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่
สถานทูตระบุเทาน้ัน	(การอนุมัติวีซาขึน้อยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน)	พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่น
วีซาไมนอยกวา	3	สัปดาหกอนการเดินทาง
2.	ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองเสีย

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากตองการขอยื่นคํารองใหม	(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาให
กับผูรองขอ	หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเป็นเหตุผลใดก็ตามทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)
3.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตามที่ระบุเทาน้ัน	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอ
วีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ในการไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	(การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับ	มิใหเดินทางเขาประเทศเป็นการถาวร)
4.	หากทานสงเอกสารลาชา	แลวผลปรากฏวา	ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการเดินทาง	7	วันทําการ

ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดคาใชจายตามความเป็นจริง	(คามัดจําตัว๋กับสายการบินหรือหากทางบริษทัฯได
ดําเนินการออกตัว๋แลวทางบริษทัฯจะหักคาตัว๋เครื่องบินเต็มจํานวนและจะทําการคืนใหทานตามที่สายการบินคืนให
กับทางบริษทัฯ	โดยใชเวลาประมาณ	6	เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไมสามารถคืนคาตัว๋เครื่องบินไดทานสามารถตรวจ
สอบกับทางสายการบินโดยตรง	คาธรรมเนียมวีซาที่ทางสถานทูตเรียกเก็บ	คามัดจําในตางประเทศ	โดยสวนที่เหลือ
จะคืนใหทานภายใน	15	วัน
5.	ผูที่ไมสามารถเดินทางเขา	–	ออกเมืองไดไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศ	หรือใชเอกสารปลอมในการ

เดินทาง	และสําหรับทานที่ถูกปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางทุจริต	หรือจะหลบหนีเขาเมือง	หรือ
ใชเอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซา	ทางบริษทัฯ	จะไมคืนเงินทั้งหมดที่ทานไดชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือ
เต็มจํานวนและทางบริษทัฯจะแจงเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมาย
6.	สําหรับผูเดินทางที่ทางบริษทัฯ	เป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวน

สิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด	ยกเวนหากเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	และทางบริษทัฯ	จะขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซา
ของทานเน่ืองจากการยื่นวีซาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ	กับทางสถานทูต

เอกสารสําหรับการยื่นวีซา	(ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูต
ทุกกรณี)
1.	พาสปอรต	ตองอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือนกอนวันหมดอายุ	และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซาอยาง

นอย	2	หนา	หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น	ควรนําไปแสดงดวย
เพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา
2.	รูปถายสี	พื้นหลังสีขาว	(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน)	ขนาด	1.5x2	น้ิว	หรือ	3.5x4.5	เซนติเมตร	จํานวน	2

รูป	ควรมีอายุไมเกิน	6	เดือน	และเหมือนกันทั้ง	2	รูป
3.	สําเนาทะเบียนบาน
4.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	บัตรขาราชการ
5.	สําเนาสูติบัตร	กรณีอายุไมถึง	20	ปีบริบูรณ

-	กรณี	เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง	ตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่บิดาหรือมารดาจะตองไปยื่นเรื่อง
แสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได
-	กรณี	เดินทางกับบุคคลอื่น	ทั้งบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต	โดยระบุ	ชื่อ	และความสัมพันธ
ของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย	ยื่นเรื่องทําจดหมายยินยอม	ณ	ที่วาการอําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวย
การเขตลงลายมือชื่อ	พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง	พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง	(กรณีบิดามารดา	หยาราง/เสียชีวิต	ตองแนบ	ใบหยา/ใบมรณะ	เพื่อ
เป็นการยืนยัน	รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม)
6.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล
7.	สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา	(ถามี)
8.	หนังสือรับรองการทํางาน

-	พนักงานบริษทั	/	ขาราชการ	หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั	หรือสังกัดที่ทานทํางานอยู	ฉบับจริง	ภาษา
อังกฤษเทาน้ัน	โดยระบุ	ตําแหนง,	อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดิน



ทางไปทองเที่ยว	หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา	(ในการออกจดหมายรับรอง	กรุณาระบุ
“TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN”	แทนการใชชื่อของแตละสถานทูต)
-	เจาของกิจการ	สําเนาใบทะเบียนการคา,	ใบทะเบียนพาณิชย,	หนังสือรับรองบริษทัที่คัดไวไมเกิน	6	เดือน	(กรณี
ธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน	ใชจดหมายรับรองตนเอง	พรอมแนบรูปถายสถานที่ทํางานอยางนอย	3-5	ใบ)
-	นักเรียน	/	นักศึกษา	หนังสือรับรองจากสถานศึกษา	หรือ	ใบรับรองจบการศึกษา	ฉบับจริง	ภาษาอังกฤษเทาน้ัน
-	เกษียณอายุ	สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
-	ผูสูงอายุตัง้แต	70	ปีขึ้นไป	แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได
9.	รายการเดินบัญชีออมทรัพย	(Statement)	ยอนหลัง	6	เดือนลาสุด	ควรเลือกบัญชีที่มีการเขาออกสมํ่าเสมอ

และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	(ยอดเงิน	100,000	บาทตอผูเดินทาง	1	ทาน)	**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชี
กระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี**
10.	กรณีออกคาใชจาย	ผูที่สามารถออกคาใชจายใหกันได	มีดังตอไปน้ี

-	มีความเกี่ยวของกันทางสายเลือด	เชน	พอแม	พี่นอง
-	สามีภรรยาที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย	(หากไมไดจดทะเบียนสมรส	ตองเขียนจดหมายพรอมแนบเอกสาร
เพิ่มเติม	เชน	สูติบัตรบุตร	สําเนาทะเบียนบานโดยมีที่อยูเดียวกัน)
-	บริษทั	ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย	โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางใน
จดหมายดวย

***หมายเหตุ:	ชื่อในเอกสารทัง้หมดควรถูกตอง	และตรงกันตามหนาพาสปอรต

***	รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน,	การจราจร
และวันหยุดชวง	เทศกาล	เป็นตน	ทั้งน้ีจะขึน้อยูกับลูกคาเป็นสําคัญ	***

**	คณะเดินทางไดเม่ือมีผูเดินทาง	15	ทานขึ้นไป	**
**	บางโรงแรมเทาน้ันที่มีหอง	3	เตียง	หากเป็นผูใหญ	3	ทาน	เรียนแนะนําวาเปิด	2	หองจะสะดวกกวา
**	อัตราคาบริการ	อาจมีการเปลี่ยนแปลง	โปรดสอบถามเพิ่มเติม
**	ตัว๋กรุป	เม่ือออกตัว๋แลวเลื่อนไมไดทุกกรณี	(ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปลีย่นแปลงตัว๋)
**	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	15	ทาน	แตทานประสงคที่จะเดินทาง	อัตราคาบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง	(ไมตํ่ า

กวา	15	ทาน)
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึน้อยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึงความสะดวก

สบายของลูกคาเป็นหลัก

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	หักคามัดจํา	3,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น	45	วัน)
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	-	29	วัน	หักคามัดจํา	30,000	บาท	(ชวงเทศกาลสงกรานตและปีใหมเป็น	30	-	44

วัน)
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	-	14	วัน	หักคาใชจาย	75%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	15	-

19	วัน)
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	1	-	7	วัน	คิดคาใชจาย	100%	ของราคาทัวร	(ชวงเทศกาลเป็นสงกรานตและปีใหม	1	-

14	วัน)


