Best of Eastern Europe 8 days
** การบินไทย บินตรงสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ต กลับเวียนนา
ไม่ย้อนเส้นทาง **
เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน
ชมจัตรุ สั เมืองมิวนิค และบรรยากาศที่งดงามของ
จัตรุ สั มาเรียน
เข้าชมปราสาทไฮเดลบิรก์ และพระราชวังเชิรน์ บรุน
ชมบ้านเกิดโมสาร์ตในเมืองซาลสเบิรก์
และถ่ายรูปงดงามในเมืองฮอลสตัท
ชมเมืองปราคและเมืองน้าแร่ในสาธารณรัฐเช็คและ
บราติสลาวาในสโลวัค

พร้อมช้อปปิ้ง Wertheim Village Outlet
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บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ เยอรมัน, เช็คและออสเตรีย นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
มิ วนิ ค

ซาลสเบิ รก์
ฮอลสตัท
ปราก
คาร์โรวีวารี
เวียนนา
บราติ สลาวา
ไฮเดลเบิ รก์

แฟร้งค์เฟิ ร์ต

นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ น
เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที สี ่ ดุ ด้วย
เมืองแห่งศิลปิ นเพลง เมืองซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ต และโด่งดังจำกกำรเป็ นฉำกในกำรถ่ำยทำ
ภำพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รกั เพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music
เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่ำ 4,000 ปี และยังมีทวิ ทัศน์ทสี ่ วยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของนัก
เมืองหลวงแห่งปรำก ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
เมืองแห่งน้ ำพุรอ้ นและเป็ นแหล่งน้ ำแร่ธรรมชำติทอี ่ ุดมไปด้วยคุณค่ำสรรพคุณกำรรักษำโรคต่ำงๆ
เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงดงำม
ี่
นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
ตัง้ อยู่ในรัฐบาเด้น-เวิรท์ เทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ เมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึง่
เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้
ของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิรต์ และธนาคารกลางยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ า่ รวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุโรป

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
20.30 น.

19-25 ก.พ. / 23-29 มี.ค.2562

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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วันทีส่ อง
23.40 น.
05.55 น.

กลางวัน
บ่าย

แฟร้งค์เฟิ ร์ต-นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-920
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครแฟร้งค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ
ตรวจรับสัมภำระ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูใ่ จกลำงเมืองของนครแฟร้งค์เฟิ รต์ ชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่
ทีส่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำด
หลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุม่ สหภำพยุโรป นำท่ำนชม
จตุรสั กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำ
รูปแบบสถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดมแห่งแฟ
รงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ให้ท่ำนเดินเล่น
ย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้ำนข้ำงก็คอื Frankfurt City Hall หรือ
ศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยูท่ ำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำ
ครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้
ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มี
ควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซงุ อันงดงำมแบบฟำคแวร์กเฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ที่
ได้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัย
สงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำ
เมือง จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเนิ นร์แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมันเมืองเก่ำทีม่ สี ถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึ่ง ผ่ำนชมวิวทิวทัศน์อนั
งดงำม เมืองเก่ำแก่น้อยใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยปรำสำท วัง โบสถ์ จนกระทังถึ
่ ง เมืองนูเรมเบิรก์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐ
บำวำเรีย อันมีประวัตศิ ำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิสิ์ ทธิในสมั
์ ย
สงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่านูเรมเบิ รก์ ทีม่ อี ำยุกว่ำ 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่ำงหนักในปี 1945 จำก
สัมพันธมิตรแต่ปัจจุบนั ได้ทำกำรบูรณะขึน้ มำใหม่ให้งดงำมดังเดิม ผ่ำนชมเม้ำท์ฮำล์โรงเก็บส่วยภำษีอำกรใน
อดีตทีถ่ อื เป็ นอำคำรประวัตศิ ำสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่ำนชมบ้ำนนัสเซำ หนึ่งในตัวอย่ำงบ้ำน
ขุนนำงชัน้ สูงสมัยยุคกลำงทีไ่ ด้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดีทส่ี ดุ หลังหนึ่ง นำท่ำนแวะถ่ำยภำพบริเวณ
ด้ำนหน้ำของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ ก่อนนำท่ำนเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรสั กลำงใจเมือง ซึง่ มีตลำดนัดขนำด
ใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็ นตลำดนัดคริสต์มำสทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้ำนตะวันออกของตลำดมี
โบสถ์พระแม่มำเรีย จุดเด่นคือมีนำฬิกำตุ๊กตำไขลำนทีห่ น้ำจัวของโบสถ์
่
พระแม่มำเรีย ตัวนำฬิกำและตุ๊กตำ
ประดับนี้ถูกสร้ำงเพิม่ เติมภำยหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นกำรรำลึกถึง พระรำชกฤษฎีกำทองคำปี 1356
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

จำกนัน้ อิสระให้ทำ่ น ถ่ำยภำพควำมงดงำมของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้ำงขึน้ ระหว่ำงปี ค.ศ 1389-1396 ด้วย
หินรูปทรงปิ รำมิดยำว 19 เมตร มีลกั ษณะคล้ำยยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชัน้ มีรปู ปั น้ ประดับอยู่รวม
ทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูปชัน้ บนสุดเป็ นรูปปั น้ โมเสสและ 7 นักพยำกรณ์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
นูเรมเบิ รก์ (เยอรมัน)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ กรุงปราค เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอำณำจักร
โบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยคุ สมัยของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ได้สร้ำงให้ปรำคกลำยเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วย
ทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชัวโมง)
่
ผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงจนถึงกรุง
ปรำค เมืองหลวงแห่งสำธำรณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง
ในกลุ่มยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีน่ ่ำตื่นตำตื่นใจ พรังพร้
่ อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี กำรเต้นรำ ภำพยนตร์และ
ละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถำปั ตยกรรมยุโรปขนำนแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วำมสวยงำมและโรแมนติก เป็ น
เมืองทีร่ อดพ้นจำกภัยสงครำมในอดีตและได้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี และได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนให้เป็ น
มรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ในปี 1992
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของกลุ่มปรำสำทแห่งกรุงปรำค ทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขำริมฝั ง่ แม่น้ำวัลตำวำอดีตทีป่ ระทับ
ของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ ำกำรของคณะรัฐบำล นำท่ำนชมวิวสวยบนเนินเขำทีส่ ำมำรถ
มองเห็นตัวเมืองปรำคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้ำ ทีท่ ่ำนจะเห็นถึงชื่อทีม่ ำของเมืองแห่งปรำสำทร้อยยอด ทีท่ ่ำนจะ
เห็นยอดแหลมของอำคำรต่ำงๆ อีกด้วย นำท่ำนเข้ำชมเขตของตัวปรำสำท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหาวิ หาร
เซนต์วิตสั ตัง้ อยูใ่ นย่ำนปรำสำทปรำค สร้ำงในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 14 โดยมีสถำปนิกเอกชำวฝรังเศส
่
Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทำขึน
้ ในสมัยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้ำงควำมเจริญ
สูงสุดจนทำให้เมืองปรำค เป็ นกำรสร้ำงแบบสถำปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับประดำไปด้วยหัวสัตว์
ประหลำดมำกมำยทีท่ ำด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคำและปำกท่อรำงน้ำฝน นอกจำกนัน้ มหำวิหำรแห่งนี้ยงั มีหอ้ ง
สำหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดำ้ นข้ำงรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่ำทึง่ ของห้องสวดมนต์เล็กของ เซนต์ เวนเซสลำส คือ
กำแพงฝำผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรำนตำ นอกจำกนี้รอบๆตัวปรำสำทมีจุดทีน่ ่ำสนใจ
อยู่หลำยแห่งอย่ำงเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่ เป็ นห้องแถวร้ำนค้ำเล็กๆ ตัง้ อยู่เรียงรำย ซึง่
ครัง้ หนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่ำนี้เคยใช้เป็ นบ้ำนพักของทหำรยำมเฝ้ ำพระรำชวัง ให้ท่ำนถ่ำยภำพของปรำสำท
อันสวยงำม พร้อมสัมผัสกับบรรยำกำศสวยงำมของ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ำมแม่น้ำวัลตำวำ สัญลักษณ์ท่ี
สำคัญของปรำคทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ ำร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ เ่ี หล่ำศิลปิ นต่ำงๆ นำผลงำนมำ
แสดงและขำยให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
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จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
วันทีส่ ี ่
เช้า

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

ปราค-เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)-เวียนนา (ออสเตรีย)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ซาลสเบิรก์ Salzburg เมืองแห่งศิลปิ นเพลง ซึง่ เป็ นสถำนทีข่ องเด็กอัจฉริยะโมสำร์ต
ทีเ่ พิง่ จะฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006 ทีผ่ ่ำนมำและยังเป็ นสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ระดับโลกอย่ำง The
Sound of Music ทีโ่ ด่งดัง รวมถึงยังเป็ นเมืองทีเ่ ต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรมแบบบำร็อค และได้รบั กำรขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย (ใช้เวลำประมำณ 2 ชัวโมง)
่
นำท่ำนเดินข้ำมแม่น้ำซำลสอัคช์เพื่อเดินเล่นชม
เมืองเก่ำของ ซาลสเบิ รก์ สูจ่ ตั ุรสั กลำงเมืองเพื่อถ่ำยรูปคู่กบั อนุ เสำวรียโ์ มสำร์ต ชมมหำวิหำรใหญ่กลำงเมือง
หรือมหำวิหำรแห่งเมืองซำลสเบิรก์ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยเรอเนอซองส์ตอนปลำยต่อบำร็อคตอนต้น ถือเป็ น
โบสถ์บำร็อคยุคแรก โดยสร้ำงขึน้ ใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมทีถ่ กู ไฟไหมใหญ่จนเกินซ่อมแซมและถูกระเบิด
สมัยสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ถล่มเสียหำย แต่ต่อมำได้รบั กำรบูรณะให้งดงำมดังเดิม เดินเล่นบนถนนเกไตรเด้ ที่
มีบำ้ นเรือนเรียงรำย ซึง่ ถูกสร้ำงขึน้ ช่วงในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลำนบ้ำนทีม่ หี ลังคำสวยงำม
ป้ ำยเหล็กทีบ่ ง่ บอกชื่อร้ำนค้ำหรือบ้ำนเรือนทีท่ ำด้วยมือและกรอบหน้ำต่ำงทีเ่ ป็ นภำพปูนแกะสลัก ปั จจุบนั เป็ น
ย่ำนช้อปปิ้ งทีม่ รี ำ้ นค้แบรนด์เนมมำกมำยและเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้ำนเกิดของโมสำร์ต ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 250 ปี
เมื่อปี 2006 ตัง้ อยู่บนถนนเส้นนี้ดว้ ย โมสำร์ทเกิดทีน่ ่แี ละอยูใ่ นบ้ำนเกิดแห่งนี้มำกกว่ำ 20 ปี ต่อมำย้ำยไปอยู่
อีกหลังหนึ่ง บ้ำนหลังนี้จงึ ถูกดัดแปลงให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในเวลำต่อมำ ซึง่ บ้ำนหลังนี้ได้รบั กำรออกแบบโดย
Robert Wilson นักศิลปะชาวอเมริกนั โดยมีการออกแบบให้เหมือนกับตอนทีโ่ มสาร์ทยังมีชวี ติ อยู่ ผ่ำนชม
สวนมิรำเบลทีง่ ดงำมซึง่ เดิมเป็ นสวนในพระรำชวังเดิม บนถนนฝั ง่ ขวำจะเป็ นบ้ำนเกิดของคีตกวีชอ่ื ดังก้องโลก
(เทศบำลเมืองไม่อนุญำตให้นำรถบัสนำนักท่องเทีย่ วเข้ำในเขตบริเวณเมืองเก่ำ)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั ในเขตเมืองบาดเรคเค่นฮัล Bad Reichenhall ในเขตประเทศเยอรมัน
โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
บาดเรคเค่นฮัล (เยอรมัน)-ฮอลสตัท (ออสเตรีย)-ลิ นซ์-เวียนนา
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง ฮอลสตัท Hallstatt (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ ทีเ่ งียบ
สงบ มีอำกำศทีแ่ สนบริสทุ ธิและสวยงำมริ
มทะเลสำบในประเทศออสเตรีย ควำมสวยงำมของเมืองนี้ได้รบั กำร
์
ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ เรียกได้ว่ำฮอลสตัทเป็ นเมืองมรดกโลกทีเ่ ก่ำแก่ยอ้ นหลัง
กลับไปกว่ำ 4,000 ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ดุ ในอดีตประมำณปี 800-400 ก่อนคริสตกำล และยังมีทวิ ทัศน์ท่ี
สวยงำมเป็ นทีห่ ลงใหลของนักเดินทำงมำกมำย นำท่ำนเดินเท้ำเลำะริมทะเลสำบบนถนนเลียบทะเลสำบที่
เรียกว่ำ “ซี สตรำซ” See Strasse ระยะทำงประมำณ 300 เมตร อีกด้ำนมีรำ้ นขำยของทีร่ ะลึก ทีศ่ ลิ ปิ น
พืน้ บ้ำนออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้ำนเรือนสไตล์อลั ไพน์ทเ่ี ก่ำแก่ไม่ขำดสำย บ้ำงอยู่ระดับพืน้ ดิน บ้ำงอยู่
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

บนหน้ำผำลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และบ้ำนแต่ละหลังล้วนประดับประดำด้วยของเก่ำ ดอกไม้หลำกสีสนั สวยงำม
ปลำยสุดของถนนซี สตรำซ ท่ำนจะได้ชมจัตุรสั ประจำเมืองซึง่ เป็ นลำนหินขนำดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลำง
ลำน และอำคำรบ้ำนเรือนทีส่ วยงำม อิสระให้ท่ำนได้พกั ผ่อนนังจิ
่ บกำแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง จำกนัน้ นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลิ นซ์ Linz (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศ
ออสเตรีย และเป็ นเมืองหลวงของเขต Upper Austria อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศริมฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ เป็ น
เมืองทีม่ คี วำมโดดเด่นในด้ำนกำรผลิตเหล็กกล้ำ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้ ำและผลิตภัณฑ์ยำสูบ เมืองนี้มกี ำร
พัฒนำต่อมำเรื่อยๆ นับตัง้ แต่สมัยค่ำโรมันซึง่ เป็ นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำทีส่ ำคัญในอดีต
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเวียนนา (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
หนึ่งในเมืองทีม่ คี วำมโรแมนติกมำกทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอำดและสวยงำมด้วยศิลปะต่ำงๆ ทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประวัตศิ ำสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจำยอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนำ ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
ออสเตรีย มีแม่น้ำสำยสำคัญของยุโรปคือแม่น้ำดำนูบไหลผ่ำน เวียนนำจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและ
กำรปกครองของประเทศ และมีควำมสำคัญในระดับนำนำชำติ โดยเป็ นสถำนทีต่ งั ้ ของหน่วยงำนขององค์กำร
สหประชำชำติหลำยแห่ง อำทิเช่น United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนสหประชำชำติท่ี
สำมของโลกอีกด้วย นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทัศนียภำพสองข้ำงทำงผ่ำนถนนสำยวงแหวน เส้นทำงท่องเทีย่ ว
สำยหลักของกรุงเวียนนำทีแ่ วดล้อมไปด้วยอำคำรสถำปั ตยกรรมเก่ำแก่ อันงดงำม อำทิ โรงละครโอเปร่ำที่
สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1863-1869, พระรำชวังฮอฟเบิรก์ กลุ่มอำคำรทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของรำช
สำนักฮัปสบูรก์ มำตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภำ ซึง่ สร้ำงขึน้ ในระหว่ำงปี ค.ศ.1873-1883, ถ่ำยรูปกับ
ภำยนอกของพระรำชวังเบลวำแดร์, สวนสเตร๊ำส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติ สลาวา (สโลวัค)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเข้ำชมควำมงดงำมของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระรำชวังฤดูรอ้ นแห่งรำชวงศ์ฮบั สเบิรก์ ทีม่ คี วำม
สวยงำมและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระรำชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ำรตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลำยรูปแบบทัง้ บำร็อค
และร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จำกทำงเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่ำงๆ ประดับอยู่อย่ำงวิจติ ร
งดงำม รวมทัง้ สวนภำยในพระรำชวังทีส่ วยงำมไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้ำโยเซฟที่ 1 เป็ นผูด้ ำริ
ในกำรสร้ำงให้มคี วำมหรูหรำโอ่อ่ำเทียบเท่ำกับพระรำชวังแวร์ซำยส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่
พระรำชวังเดิมได้รบั ควำมเสียจำกกำรทำสงครำมจึงได้มกี ำรก่อสร้ำงและบูรณะขึน้ มำใหม่โดยสถำปนิกประจำ
รำชสำนักและมีกำรสำนต่อกำรก่อสร้ำงมำโดยตลอดมำเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมำเรีย เทเรซ่ำ ในปี
1749 โดยพระรำชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสีสญ
ั ลักษณ์
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กลางวัน
บ่าย

คา่

แห่งควำมเรืองโรจน์ของระบอบรำชำธิปไตยภำยใต้รำชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทำให้เวียนนำมีควำมโดดเด่นจนได้รบั
กำรขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1996 นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสู่ เมืองบรา
ติ สลาวา (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวาเกียหรือสโลวัค เป็ น
เมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ รวมทัง้ เป็ นเมืองที่มปี ระชำกร
หนำแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ ำคยุโรปกลำง มีประชำกรประมำณ 450,000 คน บรำติสลำวำตัง้ อยู่บนสองฝั ง่ แม่น้ำ
ดำนูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวำเกียกับออสเตรียและฮังกำรี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่ำงจำกกรุงเวียนนำเพียง 50
กิโลเมตร เป็ นเมืองทีม่ คี วำมโดดเด่นทำงด้ำนสถำปั ตยกรรมโดยจะพบเห็นได้มำกในเขตเมืองเก่ำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนผ่ำนชม รัฐสภำ, หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ, มหำวิทยำลัยโรงละครและสถำบันวัฒนธรรม ฯลฯ ทีล่ ว้ น
แล้วแต่มคี วำมสัคญ
ั ทำงเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและกำรศึกษำ รวมถึงสำนักงำนใหญ่ของสถำบันทำงธุรกิจและ
กำรเงินขนำดใหญ่ของสโลวำเกียจำนวนมำก เนื่องจำกเมืองนี้เคยตกอยูใ่ ต้อำนำจของหลำยชำติ เช่น
ออสเตรีย ฮังกำรี เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภำษำอื่นๆ มำกมำย อำทิ พอซโซนี (ฮังกำรี) เพรชพอรอค (ภำษำ
สโลวักเก่ำ) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและภำษำอังกฤษ) นำท่ำนถ่ำยรูปกับปรำสำทบรำติสลำวำ (Bratislava
Castle Courtyard) ซึง่ ปรำสำทนี้เป็ นอำคำรทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตัง้ อยู่บนเนินเขำร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้ำดำนูบ
สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหำย จำกนัน้ มีกำรก่อสร้ำงเรื่อยมำ และมีกำร
ก่อสร้ำงใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่ำนสำมำรถชมทัศนียภำพอันงดงำมของเมืองได้จำกมุมของ
ปรำสำทแห่งนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

วันทีห่ ้า
เช้า

ปราค-คาร์โลวีวารี ่ (สาธารณรัฐเช็ค)-คัลม์ บาช (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม

กลางวัน
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มือง คาร์โลวี่ วารี่ Karlovy Vary (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่ำเป็ น
เมืองแห่งน้ำแร่และสปำ นำท่ำนชมเมือง คาร์โลวีวารี่ เมืองนี้ถกู ค้นพบโดยพระเจ้ำชำร์ลส์ท่ี 4 ในปี 1522
ในช่วงปลำยศตวรรษที่ 16 เมืองนี้เป็ นทีร่ จู้ กั และมีช่อื เสียงในเรื่องคุณสมบัตขิ องน้ำตำมวำรสำรทำงกำรแพทย์
ทำให้มอี ำคำรสปำเกิดขึน้ มำกกว่ำ 200 แห่งและนักท่องท่องเทีย่ วมำกมำยเข้ำมำทำกำรรักษำในบ้ำน
สปำท้องถิน่ เหล่ำนี้ น้ำแร่สว่ นใหญ่ถูกใช้ในกำรรักษำแบบดืม่ กินอันเป็ นส่วนทีส่ ำคัญมำกทีส่ ดุ ในกำรรักษำ
แบบสปำ ให้ท่ำนเดินเล่นชมเมืองชัวครู
่ ่ไปบนถนนมิลคอลลอนเนดและถนนนิวลุกก้ำและถ่ำยรูปกับภำยนอก
ของโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์แอนด์พอลและโบสถ์เซ้นต์แมรี่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั ในเขตเมืองคล์มบาช ประเทศเยอรมัน โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ

คา่
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วันทีห่ ก
เช้า

คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

คัลม์ บาช-เวิ ทแท่ม อัม เมน-เวิ ทเท่มเอ๊าท์เล็ต-แฟร้งค์เฟิ ร์ต (เยอรมัน)
รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเวิ ทเเท่ม อัม เมน Wertheim Am Men เมืองทีอ่ ยูท่ ำงตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีใน
รัฐบำเด้น-เวิทแท่มเบิรก์ มีประชำกรประมำณเพียง 23,400 คน เป็ นจุดบรรจบกันของแม่น้ำเทำเบอร์ และ
แม่น้ำเมน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชัวโมง)
่
ให้เวลำท่ำนได้เลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมต่ำงๆ จำก เวิทแท่ม
วิลเลจ เอ๊ำท์เล็ต Wertheim Village Outlet ทีต่ ่ำงนำสินค้ำมำลดรำคำในช่วงฤดูกำลต่ำงๆ ได้แก่ Armani,
Asics, Bally, Boss, Calvin Klein, Coach, Diesel, DKNY, Escada, Furla, Fossil, Guess, L’Occitane,
Lacoste, Levi’s, Longchamp เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อาหารกลางวันอิ สระ
ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ แฟร้งค์เฟิ ร์ต Frankfurt เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5
ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำร
กลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำ
ท่ำนชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ
ฝั ง่ แม่น้ำไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลำดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนำคำรกลำงยุโรป และยังเป็ นเมืองที่
ร่ำรวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภำพยุโรป
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ำ
แฟร้งค์เฟิ ร์ต-ไฮเดลเบิ รก์ -แฟร้งค์เฟิ ร์ต-สนามบิ น
รับประทำนอำหำรทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยู่ในรัฐบำเด้นเวิรท์ เทมแบร์ก ทำงตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่ำแก่ เมืองทำงประวัตศิ ำสตร์ของ
ไทยเมืองหนึ่ง นำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ซึง่ เป็ นเมืองทีพ่ ระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั
อำนันทมหิดล รัชกำลที่ 8 ทรงประสูติ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมำเดินบนเส้นทำงนักปรำชญ์ของเมืองนี้แล้ว
และเป็ นเมืองมรดกโลกองค์กำรยูเนสโก้ เนื่องจำกมีแหล่งท่องเทีย่ วมำกมำย และเป็ นเมืองทีข่ น้ึ ชือ่ ในเรื่องของ
ควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่มี หำวิทยำลัยไฮเดลแบร์กยังเป็ นมหำวิทยำลัยเก่ำแก่สดุ ของ
เยอรมันอีกด้วย นำท่ำนขึน้ รถรำงไฟฟ้ ำเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขำ นำท่ำนเข้ำชม ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg
Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้ำเนคคำร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อมปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลังมำเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่
อำศัย ส่วนปรำสำทแห่งนี้ถูกนำมำจำกหลำยทีด่ ว้ ยกัน สำหรับส่วนทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ของปรำสำทแห่งนี้ คือ เสำ
แกรนิตแบบโรมัน ซึง่ นำมำจำกพระรำชวังหลวงของพระเจ้ำชำร์ลเลอมำร์น ปรำสำทแห่งนี้ถกู สร้ำงต่อเติม
เรื่อยมำตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงครำม 30 ปี ดังนัน้ จึงทำให้เรำพบรูปแบบของสถำปั ตยกรรม
หลำกหลำย ณ ปรำสำทแห่งนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นโกธิค เรอเนอซองส์หรือบำร็อค และชมถังไวน์ทม่ี อี ำยุเก่ำแก่ทส่ี ดุ
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กลางวัน
บ่าย

16.30 น.
20.40 น.
วันทีแ่ ปด
12.30 น.

ในโลกอำยุ 100 กว่ำปี จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยรูปบนสะพำนเก่ำแก่ของเมืองไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จำกจุดนี้จะมองเห็น
ปรำสำทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่ำนเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรไทย
นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองแฟร้งค์เฟิ รต์ อีกครัง้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชม จัตรุ สั
กลางเมืองโรเมอร์ อันงำมสง่ำ มีบำ้ นไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้ำงจำลองมำจำกของเก่ำ โดยรักษำรูปแบบ
สถำปั ตยกรรมโบรำณอันสวยงำม ไว้ได้อย่ำงดีเยีย่ ม นำท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรโดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์
ทีไ่ ด้รบั กำรบูรณะขึน้ มำหลังได้รบั ผลกระทบอย่ำงหนักในช่วงสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ให้ท่ำนเดินเล่นและช้อปปิ้ ง
ย่ำนจัตุรสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้ำนข้ำงก็คอื Frankfurt City Hall หรือ
ศำลำว่ำกำรเมือง ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ ด้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยูท่ ำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของ
จัตุรสั จุดท่องเทีย่ วทีน่ ่ำสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอำคำร 9 อำคำร ซึง่ ได้รบั มำจำกครอบครัวพ่อค้ำ
ครอบครัวหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้
ของรัฐบำลท้องถิน่ มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้ ภำยนอกและภำยในมีกำรตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มี
ควำมสวยงำมเป็ นอย่ำงมำก พบกับอำคำรกึง่ ไม้ซงุ อันงดงำมแบบฟำคแวร์กเฮ้ำส์ทเ่ี รียกว่ำ “ออสไซเล่อ”ที่
ได้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ มำใหม่โดยสำมำรถรักษำรำยละเอียดของอำคำรดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทำลำยหมดสิน้ เมื่อสมัย
สงครำมโลกครัง้ ทีส่ องได้ทุกรำยละเอียด จำกนัน้ นำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน้ำพุแห่งควำมยุตธิ รรม
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชมโบส์ถเซนต์พอลและวิหำรใหญ่ประจำ
เมือง อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำหลำกหลำยบริเวณถนนสำยช้อปปิ้ งย่ำนถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยช้อปปิ้ งที่
ยำวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยร้ำนจำหน่ำยสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรำยอยูมำกมำยไม่ว่ำจะ
เป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น และเลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ ทัง้ ขนม ช็อคโก
แล็ตและสินค้ำทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำนัดหมำยนำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบินแฟร้งค์เฟิ รต์
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG923
สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

19-25 ก.พ. / 23-29 มี.ค.2562

Best of Eastern Europe
(เยอรมัน-เชค-ออสเตรีย 8 วัน / TG)
รำคำผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรอยูแ่ ล้ว มำเดินทำงกับคณะ ท่ำนละ

23-30 ก.ย.61

11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. /
2-9 ธ.ค.61

53,900

51,900

51,900
49,900
6,900
28,900

49,900
47,900
5,900
25,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
• อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
• อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
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• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
• ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทย เส้นทำง กรุงเทพฯ-มิวนิค // แฟร้งคเฟิ รต์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
• ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพ์เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
• ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 23
พ.ค. 2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
• ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
• ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรด้ำนกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 2,900 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
• ค่ำทิปพนักงำนขับรถและทิปหัวหน้ำทัวร์ทเ่ี ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท โดยชำระพร้อมค่ำทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทำง
• ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำร
บริกำรยกกระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
• ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำบริกำรอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รำยกำร
• ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
• ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
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การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
▪ หำกมีกำรยกเลิกเกิน 45 วันทำกำรแต่ไม่เกิน 90 วันทำกำร บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำค่ำตั ๋วโดยสำรของท่ำน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ำมัดจำตำมทีท่ ำงสำยกำรบินเรียกเก็บ)
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินมัดจำทัง้ หมด
์
▪ หำกมีกำรยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันทำกำร บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
▪ หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใดวีซ่ำผ่ำนแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำมัดจำ
์
▪ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
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o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
3. กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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