


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนครมิวนิค	-	ปราสาทนอยชวานสไตน	-	เบิรชเทสกา
เดน	-	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	หรือ	ทะเลสาบกษตัริย

พักที่	HOTEL
ELDELWEISS,
BERCHTESGARDEN
หรือที่พักระดับใกล
เคียง				

3
เมืองชาลสบวรก	-	แมน้ําซาลสซักค	-	ทะเลสาบมอนดเซ	-	สวนมิ
ราเบล	-	ถนนเกไทรเดร	/	GETREIDE	GASSE	/	ถนนเกทรัยเด
อกาสเซอ	-	บานเกิดโมสารท	-	อนุสาวรียของโมสารท	-
ฮัลชตัทท	-	จัตุรัสประจําเมืองฮัลลชตัทท

พักที่	Heritage	Hotel	/	
Scalaria	Hotel	Sankt
Wolfgang	ที่พักระดับ
ใกลเคียง	

4
กรุงเวียนนา	-	ถนนสายวงแหวน	-	โรงละครโอเปรากรุงเวียนนา
-	พระราชวังฮอฟเบิรก	-	อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	-	โบสถประจํา
เมือง	Graz	-	สตัดทพารค	-	อนุสาวรียของทานโจฮันสสเตราทจู
เนียร	-	พระราชวังเชินบรุนน	-	ถนนคารทเนอร	-	มหาวิหารเซนต
สตีเฟน	/	โบสถสเตเฟนส

พักที่
PARKSCHONBRUNN
HOTEL,	VIENNA	
ที่พักระดับใกลเคียง	

5 กรุงบูดาเปสต	-	แมน้ําดานูบ	-	อาคารรัฐสภาฮังการี	-	CASTLE
HILL	-	ปอมชาวประมง	-	โบสถ	แมทธิอัส	-	อนุสาวรียของพระเจา
สตีเฟน	-	จัตุรัสวีรบุรุษ	หรือ	จัสตุรัสฮีโร	-	โบสถเซนตสตีเฟน

พักที่	Hilton	Budapest
City	Hotel		ที่พักระดับ
ใกลเคียง

6 บราติสลาวา	-	หอคอยบราติสลาวา	-	ปราสาทบราติสลาวา	-
กรุงปราก	-	สะพานชารล

พักที่	Holiday	Inn
Congress	Hotel,	NH
Prague	Hotel	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

7 ปราสาทแหงปราก	-	มหาวิหาร	เซนตวิตุส	-	จัตุรัสเมืองเกาสตา
เรเมสโต	-	อนุสาวรียยานฮุส	-	ศาลาวาการเมืองหลังเกา	-	หอ
นาฬิกาขนาดใหญ

พักที่	Holiday	Inn
Congress	Hotel,	NH
Prague	Hotel	ที่พัก
ระดับใกลเคียง

8 เชสกี้	ครุมลอฟ	-	ปราสาทครุมลอฟ	-	เมืองพัสเซา
พักที่	Koenig	Hotel
Passau	ที่พักระดับใกล
เคียง

9 สนามบินนครมิวนิค

10 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿89,900 ฿89,900 ฿89,900 ฿19,000

8	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿85,900 ฿85,900 ฿85,900 ฿19,000



ชวงคํ่า
22.00	น.	สมาชิกทุกทานพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชัน้	4	เคารเตอรสายการบินไทย	(เคาเตอร	A	–	B)	พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตร
ที่น่ังบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมินิค	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	924
06.45	น.	เดินทางถึง	สนามบินนานาชาติมิวนิค	ประเทศเยอรมนี	หลังผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรแลว
จากน้ันนําคณะทานเปลี่ยนการเดินทางโดย	น่ังรถมินิบัสขึน้สูยอดเขา	พรอมทั้งนําคณะทานเขาชมภายใน
“ปราสาทนอยชวานชไตน”	ปราสาทที่ไดชื่อวาเป็นตนแบบการสรางปราสาทเ	ทพนิยายของเจาหญิงนิทรา
แหงดีสนียแลนด	ซึ่งไดถูกตกแตงไวอยางอลังการ	ตั้งอยูในเทือกเขาแอลปแถบแควนบาวาเรีย	ประเทศเยอรมนี
สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่	2	แหงบาวาเรีย	ในชวง	ค.ศ.	1845-86	ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญ
ยักษ	สูงกวา	200	เมตร	เหนือรอบแกงของแมน้ําพอลลัท
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภัตตาคารทองถิน่	เมนูพิเศษ	!	ชิมรส	“ขาหมูเยอรมัน”

ชวงบาย
จากน่ันนําคณะเดินทางสู	เมืองเบริชเทสการเดนท	“BERCHTESGADEN”	เมืองเกาที่เต็มไปดวยศิลปะ

การสราง	อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบน	ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว	ตกแตงด	วยลายปูนสไตลสตัดโกและใน
อดีตเคยเป็นฐานบัญชาการใหญของกองทัพนาซีทางตอนใต	ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาอัลไพนและ
ทะเลสาบโคนิก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOTEL	ELDELWEISS,	BERCHTESGARDEN	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

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



นับเป็นปราสาทที่โดงดังที่สุดในโลก	ปราสาทนอยชวานสไตนสรางขึน้บนยอด
เขา	ที่รายลอมดวยภูมิทัศนที่สวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดาน
ลาง	จุดประสงคของการสรางปราสาทน้ีเพื่อใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
อันงดงามรอบดาน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคารภัตตาคารทองถิ่น	เมนูพิเศษ	!	ชิมรส	“ขาหมูเยอรมัน”

เป็นเมืองรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูในหุบเขาอันสวยงามของอุทยานแหงชาติ
เบิรชเทสกาเดน	โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูในภูมิภาคเบิรชเทสกาเดนเนอร	แลนด
ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	ประมาณ	670	เมตร	โดยในอดีตเป็นหน่ึง
ในเสนทางการคาที่สําคัญของภูมิภาค

เป็นทะเลสาบในหุบเขา	อยูทางตะวันออกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย	เยอรมนี
ใกลชายแดนประเทศ	ออสเตรีย	ทะเลสาบเคอหนิกเซ	แปลตรงตัววา	King's
Lake	น้ําในทะเลสาบแหงน้ี	ถือวาเป็นน้ําทะเลสาบที่ใสที่สุด	และ	สะอาดที่สุด
ในเยอรมนี

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	ELDELWEISS,	BERCHTESGARDEN	หรือที่พักระดับใกลเคียง				

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองเกา	“ซาลสบวรก”	SALZBURG	เมืองอนุรักษที่ตั้งอยูสองฝ่ังของแมน้ําซาลซัค

ระหวางเสนทางผานชม	“ทะเลสาบมอนดเซ”	ที่ใชเป็นฉากถายทําตอนหน่ึงในภาพยนตร	“เดอะซาวด	ออฟ
มิวสิค”	ที่โดงดังไปทั่วโลก	
ชม	“อุทยานมิราเบลล”	อุทยานของปราสาทที่ใชเป็นสถานที่แตงงานที่จัดไดวาสวยที่สุดแหงหน่ึงของโลก

ชม	สวนแคระ	“ซแวรเกิล	การเทน”	และทิวทัศนของ	“ปอมโฮเฮนซาลสบวรก”	เป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสนหให
กับสวนแหงน้ี
จากน้ันขามสูฝ่ังเมืองเกาที่	ถนนเกรไทเดร	“ถนนชอปป้ิง”	ที่มีการตกแตงไวอยางงดงามอีกเสนหน่ึงของ

โลก	ถายภาพที่ระลึกหนา	บานพักโมสารท	ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก	ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ	เดินเลนในอาณา
บริเวณ	จตุรัสโมซารท	ชม	อนุสาวรียของโมสารท	มหาวิหารแหงซาลสบวรก	ศิลปะแบบบารอคในยุคตน
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานออกเดินทางสู	เมือง	"ฮัลลชตัทท"	เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย	ตั้งอยูทางฝ่ัง

ตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลลชตัทท	”	หรือ	ฮัลลชตัททเทอร	ซี	เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม
มากเป็นอันดับตนๆ	ของประเทศออสเตรีย	โดยเมืองฮัลลชตัททน้ันอยูในรัฐอัปเปอรออสเตรีย	ซึ่งเป็น	1	ใน	9	รัฐ
ของประเทศออสเตรีย	ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดตอกันมานานถึง	3,500	ปี
ชม	เมืองฮาลสตัดซ	ชมสถาปัตยกรรมที่มีเสนหเฉพาะตัวดวยการประดับเครื่องไมและเก็บเกี่ยว

ประสบการณจากจารีตประเพณีที่ยังคงมีชีวิตชีวา
นําทานเขาสูโรงแรมที่พักในเมืองฮัลสตัทท	ริมทะเลสาบ



ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Heritage	Hotel	/	Scalaria	Hotel	Sankt	Wolfgang	ทีพ่ักระดับใกลเคียง	

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย	ไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบา
รอค	เป็นสถานที่ถายทํา	The	sound	of	Music	และไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกของยูเนสโก	มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป	เป็นเมืองชายแดนกอน
จะขามไปบาวาเรีย	ของเยอรมณี	เรียกวา	ระยะทางแคปาหินถึง	ดินแดนแถบน้ี
เป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ

เป็นแมน้ําที่ไหลผานออสเตรียและเยอรมันมีความยาว	225	กิโลเมตร	และเป็น
แมน้ําสายหลักในประเทศออสเตรีย	มีจุดเดนคือน้ําในแมน้ําซาลสซักค
(Salzach)	จะมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก	สาเหตุเพราะมีเกลืออยูมาก	ที่น่ี
เต็มไปดวยศิลปะแบบบาโรคจนไดชื่อวาเป็นนครหลวงแหงศิลปะบาร็อค	และ
ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.	1997
เมืองน้ีเป็นบานเกิดของคีตกวีเอกของโลก	วูฟกังก	อมาเดอุส	โมสารท
(Wolfgang	Amadeus	Mozart)	และ	เป็นสถานที่ถายทําภาพยนตรอมตะเรื่อง
The	Sound	of	Music

เป็นทะเลสาบพระจันทรเสี้ยว	มีความยาวประมาณเกือบ	10	ก.ม.	กวาง
ประมาณ	7.7	ก.ม.	มีหมูบานที่รูปลักษณสวยงาม	อิสระใหทานชมหมูบานและ
โบสถที่สวยงามเกาแกที่น้ีเคยเป็นที่ถายทําภาพยนตรเรื่อง	The	Sound	of
Music	ตอนที่พระเอกและนางเอกแตงงาน	ซึ่งดานในโบสถแหงน้ีมีการตบแตง
ที่งดงามอยางยิ่ง

อยูในเมืองซาลลบวรก	เปิดใหเขาชมฟรี	ภายในเป็นพระราชวังเดิม	ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน	ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ	เป็นสวนแบบบารอค
เป็นหน่ึงในฉากคลาสสิค	หนังเรื่อง	The	sound	of	music	ภายในมีวังมิราเบลอ
ยูดวย	หลังจากโดนไฟไหม	ปัจจุบันปรับเป็นสถานที่ราชการ	และนิยมใชในการ
จัดงานแตง	และ	จัดคอนเสิรต

ถนนการคาชื่อดังที่สุดของซาลซบูรกแหงน้ี	เป็นที่รูจักดวยอาคารบานเรือน
หนาแคบจากสมัยกลาง	รวมถึงบานเกิดและพิพิธภัณฑโมสารท	ถนนชอปป้ิง
เป็นยานการคาสําคัญของเมืองมาตั้งแตยุคกลาง	ปัจจุบันเป็นแหลงชอปป้ิงของ
นักทองเที่ยว	จุดเดนของรานคาบนถนนเสนน้ีคือปายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ
ของรานที่แขวนไวเหนือทางเขา	แตละรานจะมีรูปแบบเอกลักษณเฉพาะตัว



หองพักระดับ	4	ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัททมีจํานวนหองจํากัด	ทางบริษทัวัน	เวิลด	ทัวร	ขอสงวน
สิทธิ	์ยายไปยังโรงแรม	Scalari	Hotel	ริมทะเลสาบเซนตวูฟกัง	ทีมี่บรรยากาศใกลเคียงแทน

เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ	ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ
เพื่อใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมทั้งสัมผัสรูปป้ัน
โมสารทแบบใกลชิด

อนุสาวรียน้ีตั้งขึน้เพื่อรําลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก	''โวลฟกัง	อะมาเดอุส	โม
ซารท''นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงกองโลก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

จัตุรัสเล็กๆ	ประจําเมืองที่มีลานหินขนาดยอม	และมีน้ําพุอยูกลางลาน	เป็นจุด
ถายรูปของนักทองเที่ยว

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Heritage	Hotel	/		Scalaria	Hotel	Sankt	Wolfgang	ที่พักระดับใกลเคียง	

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	กรุงเวียนนา	ชมกรุงเวียนนา
ผานชม“ถนนวงแหวน”	Ring	Strasse	เป็นที่ตั้งของ	โรงอุปรากร	(โอเปราเฮาส),	พระราชวังฮอฟบวร

ก,	อาคารรัฐสภา,	ศาลาวาการ,	มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถประจําเมือง,	ศาลสูง	ฯลฯ
จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการเดินเลนใน	“สวนสาธารณะสตัดปารค”	สวนสาธารณะใจกลางเมืองและ

ยังเป็นที่ตั้งของ“อนุสาวรียโย	ฮันสเตราส	จูเนียร”	Johann	Strauss	ศิลปินที่มีชื่อเสียงกองโลก	เจาของ
บทเพลงอมตะ	By	the	beautiful	blue	Danube
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําคณะเขาชม“พระราชวังเชินบรุนน”	Schonbrunn	Palace	พระราชวังฤดูรอนอันยิ่งใหญของราชวงศฮัป

สบวรกที่ถูกสรางขึน้ในปลายศตวรรษที่	17	โดยพระประสงคของ	“พระนางมาเรียเทเรซา”	จักรพรรดินีแหง
จักรวรรดิโรมันที่ตั้งพระทัยวา	จะสรางพระราชวังแหงน้ีใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายสในกรุง
ปารีส”	ดานหลังของพระราชวังในอดีตเคยใชเป็นที่ลาสัตวปัจจุบันไดตกแตงเป็นสวน	และ	น้ําพุอยางสวยงาม	อัน
เป็นที่มาของชื่อพระราชวังเชินบรุนนในอดีตน้ันพระราชินีฝรั่งเศส	มารีอังตัวเนต	ไดเคยใชชีวิตชวงวัยเด็ก	ณ
พระราชวังแหงน้ี	และ	โมสารทยังเคยมาบรรเลงดนตรี	จักพรรดินโปเลียนเคยไดเสด็จมาประทับอยูกับพระ
ราชโอรสของพระองค	สัมผัสความงามอันวิจิตรตระการตาภายในหองตางๆ	กวา	20	หอง	อาทิ	หองทรงงาน	หอง
บรรทม	หองแกลลอรี่,	หองมิลเลี่ยน,	ไชนีสรูม	หองบอลลูม	ใชจัดงานเตนรํา	หรือแสดงดนตรี	ปัจจุบันยังมีการใช
งานอยูเป็นครั้งคราว	ฯลฯ	ทามกลางอุทยานสวนดอกไมนานาพันธุ
จากน้ันนําคณะเดินทางเขาสู	“ถนนคารทเนอร”	ยานถนนการคาที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีหางสรรพสินคาและ

รานคาตางๆ	มากมาย
ชม	“โบสถเซนตสตีเฟน”	(St.Stephen	Cathedral)	หรือ	ในภาษาเยอรมันวา	ชเตฟานสโดม
(Stephansdom)	เป็นโบสถเกาแกสรางในศิลปะโกธิกตั้งแตคริสตศตวรรษที่	13	ถือเป็นโบสถคูบานคูเมืองของ
ประเทศออสเตรีย	มีเวลาใหทานเดินเลน	หรือเลือกซื้อสินคาในยานกลางเมืองตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูที่พัก
พักที	่PARKSCHONBRUNN	HOTEL,	VIENNA	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เวียนนา	เป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรีย	และเป็นชื่อเขตการปกครองใน
ออสเตรียดวย	เวียนนาเป็นเมืองใหญที่สุดในออสเตรีย	เป็นศูนยกลางทั้ง
เศรษฐกิจและการปกครอง

ถนนวงแหวนรอบกรุงเวียนนา	ที่รายลอมรอบดวยสถานที่สําคัญดูโดดเดนเป็น
เอกลักษณจัดวางไดอยางลงตัว	เริ่มตั้งแตพระราชวังฮอฟบรูก	กลุมอาคาร
พระราชวังของจักรพรรดิ	อิมพิเรียลอพารตเมนท	หอศิลปแหงชาติ	และ
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ

โรงละครโอเปรา	ที่สรางขึน้ในระหวางปีค.ศ.1863-1869	แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และเปิดใหมอีกครั้งในปีค.ศ.1955

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



อาคารรัฐสภา	ซิตี้ฮอลล	กอนจะขามแมน้ําดานูบสูเขตเมืองใหม	อันเป็นที่ตั้ง
ขององคการสหประชาชาติแหงที่สองของยุโรป	ใหทานไดชมสายแมน้ําดานูบ
ใหมและเกา	ที่มีความสําคัญตอหลายประเทศในยุโรป	ฐัสภาออสเตรียเป็น
อาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน	Ringstraße	สถาปนิก	Baron
Theophil	Hansen	ออกแบบอาคารหลังน้ีในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูกรีก
ดวยเสาตนใหญ	รูปป้ัน	และหองโถงตางๆ	ภายในอาคาร

แตเดิมเคยเป็นคฤหาสนที่ใหญโตหรูหรา	สรางขึน้ในระหวางปี	1438-1464
โดยพระเจาฟรีดิชที่	3	และไดประทับตราเครื่องหมายของตระกูลไวที่ประตู
ใหญ	และตอมาในปี	1786	ไดถวายใหเป็นโบสถสําหรับราชสํานัก	ภายในมีการ
ตกแตงดวยภาพเขียนสีแบบปูนเปียก	เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองกราซในยุค
ตนๆ

สตัดทพารคสวนสาธารณะ	(Stadt-Park)	ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญมากของ
เวียนนา	ในสวนสาธารณะแทบทุกที่จะมีรูปป้ันโมสารตประดับอยู	มีรูปป้ันกับ
ดอกไมสีเหลืองและสีแดงประดับรายรอบแลว	จะทําใหนึกถึงเพลงคลาสสิค
ของโมสารตขึน้มาทันที	ถายรูปคูกับอนุสาวรียของทานโยฮันส	สเตราท	บิดา
แหงเพลงเวียนนา	วอลทซที่โดงดัง	ผานชมแมน้ําดานูบที่มีชื่อเสียงและทานจะ
ไดเห็นที่ทําการขององคการสหประชาชาติ	สาขาที่	3	ที่ตั้งสูงตระหงานอยูริม
ฝ่ังแมน้ําดานูบ

อนุสาวรียทานโยฮันสเป็นรูปป้ันราชาแหงเพลงวอลซเหมือนมีชีวิตอยูที่สแตด
พารก	ในกรุงเวียนนา	เป็นคีตกวีชาวออสเตรีย	ซึ่งบทประพันธเพลงวอลซของ
เขาเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง	ตลอดชวงคริสตศตวรรษที่	19	สเตราสไดกลาย
เป็นราชาเพลงวอลซ	เน่ืองจากไดปฏิวัติรูปแบบวอลซดวยการยกระดับเพลง
ระบําชาวนาอันตํ่าตอย	ขึน้มาเป็นเพลงเพื่อใหความบันเทิงแกบุคคลชั้นสูงใน
ราชสํานักฮับสบวรกได

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เมื่อกอนเป็นถนนสายหลักจากตัวเมืองถึงกําแพงเมือง	ชื่อ	Strata
Carinthianorum	แตตอนน้ีไดถูกออกแบบใหมตั้งชื่อใหม	และเปลี่ยนเป็นถนน
คนเดินที่เอาไวใหคนเดินชอปป้ิง



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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PARKSCHONBRUNN	HOTEL,	VIENNA		ที่พักระดับใกลเคียง	

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
เดินทางสู	“กรุงบูดาเปสต”	เมืองหลวงของประเทศฮังการี	ซึ่งมีแมน้ําดานูบไหลผานกลางเมืองซึ่งแบงเป็น

สองฝ่ังคือฝ่ังที่อบอวลไปดวยกลิ่นไอของประวัติศาสตร
“ลองเรือชมวิวทิวทัศนสองฝากฝ่ังแมน้ําดานูบ”	แมน้ํานานาชาติไหลผานหลายประเทศ	ในยามอากาศดี

สายน้ําสีฟาใสเปลงประกายใหดูโดดเดนวิวทิวทัศนที่สวยที่สุด	ระหวางการลองเรือทานจะไดชม	“อาคาร
รัฐสภาทีส่วยทีสุ่ดของยุโรป”	สัญลักษณของประเทศ	อาคารน้ีถูกสรางแบบนีโอโกธิคอันโดดเดนที่สวยงาม
เกินคําบรรยาย
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะเดินทางผานชุมชนโรมันโบราณขึน้ไปยัง	“คาสเซิล่ฮิลล”	Castle	Hill	ถายรูปเป็นที่ระลึกกับ

คฤหาสนของกษตัริย	และโบราณสถาน	ซึ่งยังมีรองรอยบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตชม	“ปอมปราการ
ฟิชเชอรแมนบาสเตียน”	ที่สะทอนประวัติศาสตรการสรางชาติฮังกาเรียน	สรางขึน้เพื่อระลึกถึงความกลา
หาญของชาวประมงผูเสียสละชีวิตปกปองบานเมืองในตอนที่ถูกพวกมองโกลรุกรานในปี	ค.ศ.	1241-1242	และ
บริเวณน้ียังเป็นที่ตั้งของ	“โบสถแมทเทียส”	เป็นโบสถ	สําคัญของเมืองที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเป็น	“มรดก
โลก”	สรางดวยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก	ที่โดดเดนดวยยอดโบสถอันงดงาม	เคยใชเป็นที่จัดพิธีสวมมงกุฎแด
กษตัริยมาแลวหลายพระองค
นําคณะชม	“อนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ น”	ปฐมกษตัริยของชาวแมกยาร
จากน้ันเดินทางตอสู	“จัตุรัสวีรบุรุษ”	สถานที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึง	วีรบุรุษผูกอบกูชาติ	และยังใชในพิธีสวน

สนามของทหารฮังการี
จากน้ันนําชมความยิ่งใหญอลังการของ	“มหาวิหารเซนต	สตีเฟ น”	ใจกลางเมือง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกูลาส	ฮังกาเรียน	พรอม	อาหารจานหลักรสเลิศ	และของหวาน
พักที	่Hilton	Budapest	City	Hotel	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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



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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นเนินเขาที่มีปราสาทที่สวยงามตั้งอยูสามารถเดินทางขึน้ไปโดยกระเชา
ไฟฟาแบบรางในเมืองบูดาเปสต

เป็นอนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อรําลึกถึงความกลาหาญของชาว	ประมงผูเสีย
สละชีวิตปกปองบานเมืองในคราวที่ถูกพวกมองโกลเขามารุกราน	และที่แหงน้ี
ยังจุดชมวิวทิวทัศนรอบเมืองที่สวยที่สุด	สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบ
ไดแบบพาโนรามา	มองเห็นสะพานเชน	และอาคารรัฐสภาฮังการีริมแมน้ํา
ดานูบ

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

เป็นอนุสาวรียพระบรมรูปทรงมาผลงานประติมากรรมที่งดงาม	ตั้งอยูหนา
ปอมชาวประมง



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

ตั้งเดนเป็นสงาบนพื้นที่เขตเมืองเปสต	ลักษณะโครงสรางของโบสถเป็น
สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค	ตรงกลางเป็นโดมที่สวยงามขนาบดวยหอ
ระฆังที่มีความใหญโตทั้งสองดาน	โดยหอระฆังดานหน่ึงบรรจุระฆังขนาดใหญ
ที่สุดในฮังการีน้ําหนักเกาตัน	ภายในโบสถศักดิส์ิทธิ	์เป็นที่เก็บรักษาพระหัตถ
ดานขวาของกษตัริยสตีเฟนซึ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณทุกประการ	หากอยาก
ชมวิวของเมืองบูดาเปสตแบบโดยรอบ	ปีนบันได	146	ขั้น	(หรือใชบริการลิฟต)
ขึน้ไปบนจุดสูงสุดของยอดโดมเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามแบบ	360	องศา

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูกูลาส	ฮังกาเรียน
	พักที่	Hilton	Budapest	City	Hotel		ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทาง	“กรุงบราติสลาวา”	เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัค	รวมทั้งเป็น

เมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง	มีประชากรประมาณ	450,000	คน	กรุงบราติสลาวาตั้งอยู
บนสองฝ่ังแมน้ําดานูบ	ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี	ใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐ
เชก	เมืองน้ีตั้งอยูหางจากกรุงเวียนนาเพียง	50	กิโลเมตร	เป็นนครสําคัญทางการเมือง	เศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมของแควนสโลวาเกีย	โบสถและสถานที่สําคัญตาง	ๆ	เชน	ปราสาทที่เคยใชเป็นปอมปราการสมัย
โบราณ
นําทานสมาชิกผานชม	“หอคอย”บราติสลาวา	อันเป็นสัญลักษณของเมือง
ผานชมยานเมืองเกา	อาคารยานเมืองเกาน้ี	มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบา	รอก	และถนนหนทางปูหิน

แบบเมืองหลวงเกาของยุโรป	เก็บภาพความสวยงามของ	“ปราสาทบราติสลาวา”	และแนวเทือกเขาคารเป
เทียนเริ่มตนในบริเวณเมืองน้ีดวย,	ภูเขาลิตเทิลคารเปเทียน	(สวนหน่ึงของเทือกเขาคารเปเทียน)	และมีเวลาให
ทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศ	อาทิเชน	ผาลูกไม,	เครื่องกระเบื้อง	ฯลฯ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางสู	“กรุงปราก”	เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค
ชม	“สะพานชารลส”	สะพานสัญลักษณของเมืองที่สรางขามแมน้ําวัลตาวาในชวงศตวรรษที่	14	ดวย

สถาปัตยกรรมแบบโกธิก	ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปป้ันของนักบุญตางๆ	ถึง	30	รูป

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Congress	Hotel,	NH	Prague	Hotel	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกที่อยูติด
ชายแดน	ไมใชแคน้ัน	เป็นเมืองที่อยูติดชายแดนที่ติดสองประเทศเพื่อนบาน
หรืออยู	ณ	สามเหลี่ยนชายแดน	ฮังการี	ออสเตรีย	สโลวาเกีย

เป็นสัญลักษณของเมืองผานชมยานเมืองเกาซึ่งหางจากสถานีรถไฟเพียง	2
กิโลเมตร	อาคารยานเมืองเกาน้ีมีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก
และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเกาของยุโรป	ชมวิวทิวทัศนของตัวเมือง
บราติสลาวาจากเนินปราสาทซึ่งถือวาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของตัวเมือง
เก็บภาพความสวยงามกับปราสาทบราติสลาวา

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก	และเมืองมรดกโลก

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Congress	Hotel,	NH	Prague	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะทานชมความสวยงามตระการตาของบริเวณ	“เนินปราสาทปราก”	ปราสาทน้ีถูกสรางขึน้ใน

ปีค.ศ.885	เป็นศิลปะสไตลโกธิค	สรางขึน้โดยเจาชายบริโวจ	ปัจจุบันน้ีไดถูกใชเป็นทําเนียบรัฐบาล	และเป็นที่



พํานักของประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเช็ค
จากน้ันนําคณะทานเดินทางเขาสูศูนยกลางของปราสาทที่แวดลอมไปดวยโบราณสถานเกาแกอายุกวา	650	ปี

ชมความใหญโตโออาของ	“มหาวิหารเซนตวิตัส”	โบสถเกาแกสไตลโกธิค	ที่เริ่มตนสรางขึน้ในปี	ค.ศ.	930
เป็นมหาวิหารอันศักดิส์ิทธิแ์ละทรงคุณคาที่สุดอยางยิ่งของชาวเช็ค	ทุกคนเน่ืองจากใชเป็นที่เก็บพระศพของ
กษตัริยพระองคตางๆ	อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทําขึน้ในสมัยพระเจาชารลสที่	4	กษตัริยผูสรางความเจริญ
สูงสุดที่ทําใหกรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิ ์
ชมหนาตางที่ประดับดวยกระจกสีอันงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญองคตางๆ
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินเที่ยวชม	“จัตุรัสเมืองเกาสตาเรเมสโต”	บริเวณโดยรอบลวน	เป็นอาคาร	และวิหารเกาแกอายุ

กวา	600	-	700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดน	ชม	“อนุสาวรียยานฮุส”	ผูนําฝ ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกลาวหาวา
เป็นพวกนอกรีต	ถูกเผาทั้งเป็น	
อิสระทุกทานชม	อาคารเมืองเกา	(The	Old	Town	Hall)	ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร	(The	Astronomical
Clock)	ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปป้ันตุกตาสาวกของพระเยซูคริสตทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาใหเห็น	(ตั้งแต
เวลา	09:00	-	21:00)	มีเวลาใหคณะทานไดเดินเลนชอปป้ิงสินคาที่ระลึกพื้นเมืองสไตลเช็ค	และโบฮีเมียน	อาทิ
เชน	เครื่องแกวสีตางๆ	หุนกระบอก	งานผาปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก	ฯลฯ
หากมีเวลาทานสามารถชม	“โรงละคร”	Municipal	House	อาคารที่กอสรางดวยสถาปัตยกรรมแบบอารตนู

โว	ซึ่งเคยเป็นพระราชวังของกษตัริยของแควนโบฮีเมียระหวาง	ค.ศ.1905-1911

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Congress	Hotel,	NH	Prague	Hotel	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สถานที่นัดพบของชาวปราก	บริเวณโดยรอบลวนเป็นอาคารและวิหารเกาแก
อายุกวา	600-700	ปี	ที่มีความงดงามโดดเดนจน	ไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหป็นมรดกโลก



นักปฏิรูปศาสนา	วีรบุรุษของชาวเช็ก	ผูตอตานความเหลวแหลกฟ ุงเฟอของ
ศาสนาคริสตนิกายแคธอลิค	เชน	การที่บาทหลวงชั้นผูใหญแอบมีภรรยาลับ
จนเขาถูกตัดสินประหารชีวิต	โดยการเผาทั้งเป็น	จึงทําใหผูคนลุกฮือตอตาน
อํานาจพวกแคธอลิค	มีการจับบาทหลวงโยนลงมาจากหอคอย	จนเกิดสงคราม

ศาลาวาการเมืองหลังเกา	ที่ตั้งอยูในเมืองเกาของเมืองปราก	ซึ่งนับวาเป็น
อนุสรณสถานที่นาจดจํา

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

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Congress	Hotel,	NH	Prague	Hotel	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานออกเดินทางสู	เมืองเชสกี้	ครุมลอฟ
นําทานเดินชม	“เมืองเชสกี้	คุมลอฟ	(เมืองมรดกโลก)”	เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีแมน้ําลอมรอบ	อยูในภูมิ

ภาคโบฮีเมียใตของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเกาและปราสาทครุ
มลอฟ	ดวยทําเล	ที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ําลอมรอบทําใหกลายเป็นปราการที่สําคัญในการปองกันขาศึกในอดีต
เคยเป็นศูนยกลางดาน	การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี	ตอมาในปี	ค.ศ.1963	ไดรับการ
ประกาศวาเป็นเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ	ในตอนปลาย
ปี	ค.ศ.1989
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ชมจตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม	ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาวาการเมืองอันเกาแกและยังคงใชอยูจนกระทั่งปัจจุบัน	ให

ทานไดถายรูปที่ระลึกภายนอกของ	“ปราสาทครุมลอฟ”	ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับ	2	ของประเทศรอง
จากปราสาทปรากมีหองตางๆ	ถึง	40	หองลานปราสาท	5	แหงและอุทยานอีก	1	แหงที่ตั้งตระหงานอยูบนเนิน
เขา	ชมทัศนียภาพของตัวเมืองจากลานหนาอุทยาน	ภาพที่ทานเห็นคือบานเรือนหลังเล็กหลังนอยหลังคาสีสม
เรียงรายกันเป็นกระจุกๆ	เหมือนบานตุกตาที่สวยงามยิ่งนัก
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองพัสเซา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Koenig	Hotel	Passau	ทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก



หยดน้ําแหงแควนโบฮีเมีย	อยูทางตอนใตของสาธารณรับเช็ก	ใกลชายแดน
ออสเตรีย	เป็นเหมือนลําธารเล็กๆ	คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว	s	ทําใหภูมิทัศนตัว
เมืองดูเหมือนหยดน้ํา	ไดรับยกยองใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

มีหอคอยทรงกลมไวสําหรับชมวิว	มีอายุมากกวา	700	ปี	เป็นคฤหาสนสวนตัว
จนปัจจุบันเป็นสมบัติของรัฐ	เป็นปราสาทที่ใหญเป็นอันดับสองของเช็ก	รอง
จากปราสาทปราก

เป็นเมืองที่ติดชายแดนออสเตรียและมีทัศนียภาพที่นาตื่นตาตื่นใจ	ในอดีตใช
เป็นเสนทางการคากับชาวโบฮีเมีย	เมืองเกาแกแหงน้ีมีโบสถที่สงางามให
ชื่นชมมากมาย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Koenig	Hotel	Passau	ที่พักระดับใกลเคียง

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติมิวนิค	เพื่อผานขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสาร

และทําคืนภาษี
14.10	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่TG	925

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

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



ชวงเชา
06.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	20	ทาน	และไดรับคิวการ
ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	20	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
2.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
3.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทัทัวร

เป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบถวน
ตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
4.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจาย

จริงทีเ่กิดขึ้นดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไม
ผานการพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินทีอ่อกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา
หากทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทาน
ตองถูกหักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	120	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทาน
จะเสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคา
มัดจําหองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%
ในทันที	ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
5.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
6.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด

หรือตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดทีใ่ชในการเดินทางมาสนาม
บิน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดิน
ทางของบริษทั	ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป	FINAL	100%	กอนทีจ่ะสํารองยานพาหนะ
7.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
8.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เม่ือเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิด
ชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
9.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตาม

รายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุก
กรณี
10.	เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไว
โดยทั้งหมด

กรุณาจองลวงหนาพรอม	ชําระงวดแรก	40,000	บาท	กอน	การเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนทีเ่หลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-มิวนิค	-กรุงเทพฯ
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ



เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	16	ยูโร
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

-	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุ
ยอนหลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษา
อังกฤษ	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูต
-	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆนอกจาก

ออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐานการเงิน
ของทานสมบูรณลาสุด)
-	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN
แทนการใชชื่อแตละสถานทูต	พรอม	Statement	และสําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
-	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
-	สามี-ภรรยาทีมี่การจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด

หมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน



กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูต
ยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทองเทีย่ว

ยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค
ในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทาน
หลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีจะคํานึง
ถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาทีบ่ริษทั
กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซาของ

ทาน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ	และ

สถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความสนุกสนาน	และความปลอดภัยในการเดินทาง
โดย	เวิลด	คอนเน็คชั่นส	ไดมอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะ
คํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด			
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


