
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
พระราชวงัเชิญบรนุน์ - พระราชวงัฮอฟบวรก์ - มหาวิหารเซนต์สตี
เฟน - ถนนช้อปป้ิง กราเบน    

2 ฮลัสตทั - ซาลส์บวรก์ 
   

3 
จตุัรสัเรสซิเดนท ์- มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวรก์ - เมืองเชสก้ี ครุ
มลอฟ    

4 
ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - สะพานชารล์ - 

ย่านช่างทองโบราณ    

5 
Old Town - จตัุรสัเมืองเก่าสตาเรเมสโต - โบสถดิ์น - 

อนุสาวรียย์าน ฮสุ - ถนนปาริซสก้า    

6 
เมืองคทุนา ฮอร่า - โบสถเ์ซน็ต์บาบารา - โบสถโ์ครงกระดกู - 

ปราก    

 

 

 

ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   พระราชวงัเชิญบรนุน์ - พระราชวงัฮอฟบวรก์ - มหาวิหารเซนตส์ตีเฟน - 

ถนนช้อปป้ิง กราเบน 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ พระราชวงัเชินบรนุน์ (Schonbrunn Palace) เป็นอาคารในสไตลโ์รโคโค
ทีง่ดงามและใหญ่ทีสุ่ดในประเทศ
ออสเตรยี แต่ละปีมนีกัท่องเทีย่ว
หลัง่ไหลมาชมมรดกโลกทีไ่ดร้บัการ
ยอมรบัจากนานาประเทศแห่งนี้เป็น
จ านวนหลายลา้นคน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม พระราชวงัฮอฟบวรก์ (Hofburg Palace) ก่อสรา้งขึน้ในปี 1275 สิง่ที่
น่าสนใจมตีัง้แต่หอ้งจดัแสดงใน
หอสมุดแห่งชาตไิปจนถงึวตัถุแวววาว
ระรานตาในพระคลงัสมบตัหิลวง ทีน่ี่
ยงัเตม็ไปดว้ยเครื่องประดบัล ้าค่า 
เรื่องราวทางประวตัศิาสตรแ์ละผลงาน
ชิน้เอกทางสถาปัตยกรรมและศลิปะ 

• น าท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน 

(St. Stephan’s 
Cathedral) เป็นอาสนวหิาร
โรมนัคาทอลกิในอคัรมุขมณฑล
เวยีนนา และเป็นทีต่ ัง้อาสนะของ
อารช์บชิอปแห่งเวยีนนา 
สถาปัตยกรรมทีเ่หน็อยู่ในปัจจุบนัเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทกิ รเิริม่โดยรดูอล์ฟที ่4 ยุ
กแห่งออสเตรยี โบสถท์ีอุ่ทศิใหก้บันกับุญสตเีฟนในบรเิวณนี้มาตัง้แต่ปี 1147 

• น าท่านสูถ่นนชอ้ปป้ิง กราเบน (Graben) เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีจ่ะม ีนกัดนตรเีปิดหมวกให้
ฟังเพลนิๆ มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

และรา้นเสือ้ผา้ทีคุ่ณผูห้ญงิคงไม่
พลาด เพราะราคาถูกกว่าไทย
ในช่วง summer 



เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง ฮลัสตทัท์ (Hallstatt) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเมอืงทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ด
ในโลก สวยจนไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ภาพของ
หมู่บา้นทีม่เีทอืกเขาเป็น
องคป์ระกอบอยู่ดา้นหลงัเป็นภาพที่
ถูกเผยแพร่มากทีสุ่ดของประเทศ
ออสเตรยี 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง ซาลสบ์วรก์ (Salzburg) เป็นอกีเมอืงเก่าของออสเตรยีทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนานอย่างมาก โดยมนัตัง้อยู่รมิเแม่น ้าซาลซอ์คัทีเ่เสนจะงดงาม เเวดลอ้มไปดว้ยขนุเขาที่
เเสนจะสวยงามของออสเตรยี 
รวมทัง้เป็นเเหล่งก าเนิดของศลิปิน
มากมาย เเละทีส่ าคญันัน้เมอืง
เเห่งนี้เป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตรช์ื่อดงัอย่าง The 

Sound of Music อกีดว้ย 

• น าท่านชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) เป็นสว่นหนึ่งของ พระราชวงัมิราเบล 

(Mirabell Palace) ซึง่เป็นพระราชวงัทีง่ดงาม โดยตัง้อยู่รมิฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้า
ซาลซ ์ในเมอืงซาลสบ์วรก์ เเละมกีารกล่าวกนัว่าทีน่ี่เป็นสถานทีส่ าหรบัจดังานเเต่งงานทีส่วย
ทีสุ่ดในโลก เพราะมนัถูกสรา้งมา
ดว้ยความรกัเเละท าใหม้ี
บรรยากาศทีต่ลบอบอวลไปดว้ย
ความรกั ทีท่ าใหใ้ครทีม่าเทีย่วยงั
สถานทีท่่องเทีย่วเเห่งนี้ต่างสมัผสั



ไดถ้งึความรูส้กึนัน้ 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3   จตัรุสัเรสซิเดนท ์- มหาวิหารแห่งเมืองซาลสบ์วรก์ - เมืองเชสกี้ ครมุลอฟ 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม จตุัรสัเรสซิเดนท์ 
(Residenzplatz) เป็นจตัุรสั
ย่านกลางเมอืงอยู่ใกลม้หาวหิาร
แห่งเมอืงซาลสบ์วรก์ ( 

Salzburg Cathedral) มี
น ้าพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของ
จตัุรสันี้ 

• น าท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg Cathedral) สรา้งในสมยั
เรอเนซองสต์อนปลายต่อบาโรก
ตอนตน้ ถอืเป็นโบสถบ์าโรกยุค
แรก สรา้งขึน้ใหม่เพือ่แทนโบสถ์
หลงัเดมิทีถู่กไฟไหมใ้หญ่จนเกนิ
ซ่อมแซม มหาวหิารหลงันี้ถูก
ระเบดิสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ถล่มเสยีหาย แต่ต่อมาไดร้บัการบูรณะใหง้ดงามดงัเดมิ 

กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืงเชสกี้ ครมุลอฟ ตามอธัยาศยั *** 

 • น าท่านสูเ่มอืง เชสก้ี ครมุลอฟ 

(Cesky Krumlov) เป็นเมอืง
โบราณในยุคกลางเลก็ๆ น่ารกั เป็น
มรดกโลก ไขมุ่กแห่งโบฮเีบยี และ
สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮติ เป็นเมอืง
ในฝันของใครหลายคน จุดเด่นของ



เมอืงนี้ คอืมแีม่น ้าวลาทาวาไหล
ผ่านและลอ้มรอบเมอืงในลกัษณะ
งอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คด
เคีย้วเหมอืนรูปตวั S จนท าใหภู้มิ
ทศัน์ของตวัเมอืง เหมอืนกบัหยด
น ้าทีก่ าลงัจะร่วงหล่นจากขัว้ 

นอกจากนี้บา้นเรอืนทุกหลงัใชห้ลงัคาสสีม้แดง ท าใหเ้มื่อมองจากมุมสงู จะเกดิภาพทีส่วยงาม 

เป็นเอกลกัษณ์มาก 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนตวิ์ตสุ - สะพานชารล์ - ย่าน
ช่างทองโบราณ 

  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปราก (Prague) 

 • น าท่านชม ปราสาทแห่งกรงุปราก (Prague Castle) สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยั
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมยัเจา้ชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ ์

Premyslids ซึง่ปัจจุบนัเป็น
ท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1918 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านชม มหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิในสมยัศตวรรษที ่14 นบัว่า
เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในกรุงปราก ซึ่งพระเจา้ชารล์ที่ 
4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1344 ภายในเป็นทีเ่กบ็พระศพ
ของกษตัรยิส์ าคญัในอดตี เช่น พระ
เจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นต้น (กรณีมพีธิี
ภายในมหาวหิาร อาจไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) 

• น าท่านชม สะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตล์
โกธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลาง
ครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจา้
ชารล์ที ่4 ชมรปูปัน้โลหะของเหล่า
นกับุญทีต่ ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 
30 องค ์

• น าท่านสู่ ย่านช่างทองโบราณ 

(Golden Lane) ปัจจุบนัมรีา้นขายของทีร่ะลกึ วางจ าหน่ายอยู่มากมาย 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 

 

 



วนัท่ี 5   Old Town - จตัรุสัเมืองเก่าสตาเรเมสโต - โบสถดิ์น - อนุสาวรยีย์าน 

ฮสุ - ถนนปาริซสก้า 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ จตัุรสัเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) สถานทีน่ัดพบของ
ชาวปราก บรเิวณโดยรอบลว้นเป็น
อาคารและวหิารเก่าแก่อายุกว่า 
600-700 ปี ทีม่คีวามงดงามโดด
เด่นจน ไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร
ยเูนสโกใ้หป็้นมรดกโลก 

• น าท่านชม โบสถดิ์น (Tyn 

Church) เป็นศาสนสถานทีม่คีวาม
สวยงามมากทีสุ่ดของยุโรปเลยทเีดยีว 

เเละเป็นเเหล่งรวมงานทางดา้น
สถาปัตยกรรมทีเ่เสนจะลงตวัเป็นอย่าง
มาก นอกจากนี้เเลว้ยงัเป็นทีช่ื่นชอบ
ของเหล่าบรรดานกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

เพราะทัง้ความสวยงามสงา่เเละความลงตวัทีเ่กนิบรรยายเลยทเีดยีว 

• น าท่านสู่ อนุสาวรียย์าน ฮุส (Jan Hus Monument) อนุสาวรยีข์องนกัปฏริปู
ศาสนาชื่อยาน ฮุส ท่านผูน้ี้ต่อตา้น
ความเหลวแหลกฟุ้งเฟ้อของศาสนา
ครสิตน์ิกายแคธอลกิในยุคนัน้เมื่อกว่า 
500 ปีก่อน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนปาริซสก้า (Parizska Street) เป็นถนนทีห่รูหราทีสุ่ดในกรุงปราก 

ถนนน้ีตัง้อยู่ในใจกลางกรุงปราก
ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมแ้ละอาคาร
อารต์นูโวทีม่คีุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นทีต่ ัง้ของ
รา้นคา้และรา้นอาหารสุดหรูทีด่ทีีสุ่ด
ในเมอืง 

เยน็ *** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั *** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 6   เมืองคทุนา ฮอร่า - โบสถเ์ซน็ตบ์าบารา - โบสถโ์ครงกระดกู - ปราก 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

• น าท่านสู่ เมืองคทุนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมอืงทีส่ าคญัและมคีวามสวยงามไม่แพก้รุง
ปราก เนื่องจากเป็นเหมอืงแร่เงนิของยุโรปมาตัง้แต่ยุคกลาง จงึท าใหเ้มอืงนี้มคีวามร ่ารวยไม่
แพก้รุงปราก และยงัมคีวาม
สวยงามทางธรรมชาตแิละ
สิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ จนไดร้บัการ
จดทะเบยีนเขา้เป็นมรดกโลกจาก 

Unescoในปี ค.ศ 1995 

• น าถ่ายรูปดา้นนอก โบสถเ์ซน็ต์
บาบารา (St. Barbara 

Church) โบสถส์ไตลโ์กธกิที่
นบัว่าสวยงาม และสมบูรณ์ทีสุ่ด
แห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ได้
ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1388 และ
เสรจ็สมบูรณ์ในปี 1905 ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งนานกว่า 500 ปี 



กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ โบสถโ์ครงกระดกู (Sedlec Ossuary) สถานทีท่ีแ่ปลกทีสุ่ดในเมอืงนี้ที ่ขึน้
ชื่อว่าเป็นโบสถ์ทีแ่ปลกทีสุ่ดในโลก เนื่องจากโบสถน์ี้ตกแต่งไปดว้ยโครงกระดกูมนุษยก์ว่า 
70,000 ชิน้ กว่า 40,000 คน ทุกอย่างท าขึน้จากกระดกูทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระยา้ 
แท่นบูชา ไปจนถงึตราสญัลกัษณ์ตระกูล เหตุผลของการน ากระดกูมาตกแต่งคอื ตระกูล
ผูป้กครองสญัชาตเิยอรมนั
มอบหมายให ้สถาปนิคชื่อ 

Frantisek Rint 
สรา้งสรรคผ์ลงานจากกระดูก
เพือ่เป็นการระลกึถงึการใชช้วีติ
อย่างระมดัระวงั และสือ่ใหเ้หน็
ว่าความตายเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 

• น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปราก (Prague) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของสาธารณรฐั
เชก็ ตัง้อยู่ในภูมภิาคยุโรปกลาง เป็นเมอืงเก่าแก่ทีเ่ริม่มเีรื่องราวทางประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่ 
200 ปีก่อนครสิตกาล สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ภายในเมอืงสว่นใหญ่จงึยงัคงทิง้ร่องรอยความ
งดงามผ่านกาลเวลาไว ้จนท า
ใหป้รากไดร้บัการประกาศให้
เป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโก เมื่อปี ค.ศ.1922 

และเป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางแห่งดนิแดนยุโรป ทีม่ี
นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลก
อยากไปเยีย่มชมมากทีสุ่ด 

เยน็ น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 



 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 



 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 6 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 5 วนั (3 ดาว) 
• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 


