สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4
5
6

กาหนดการ
พระราชวังเชิ ญบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิ หารเซนต์สตี
เฟน - ถนนช้อปปิ้ ง กราเบน
ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก
จัตุรสั เรสซิ เดนท์ - มหาวิ หารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก - เมืองเชสกี้ ครุ
มลอฟ
ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิ หาร เซนต์วิตุส - สะพานชาร์ล ย่านช่างทองโบราณ
Old Town - จัตุรสั เมืองเก่าสตาเรเมสโต - โบสถ์ดิน อนุสาวรียย์ าน ฮุส - ถนนปาริ ซสก้า
เมืองคุทนา ฮอร่า - โบสถ์เซ็นต์บาบารา - โบสถ์โครงกระดูก ปราก

กาหนดการทัง้ หมด

เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 1

พระราชวังเชิ ญบรุนน์ - พระราชวังฮอฟบวร์ก - มหาวิ หารเซนต์สตีเฟน ถนนช้อปปิ้ ง กราเบน

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสู่ พระราชวังเชิ นบรุนน์ (Schonbrunn Palace) เป็ นอาคารในสไตล์โรโคโค
ทีง่ ดงามและใหญ่ทส่ี ุดในประเทศ
ออสเตรีย แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ ว
หลังไหลมาชมมรดกโลกที
่
ไ่ ด้รบั การ
ยอมรับจากนานาประเทศแห่งนี้เป็ น
จานวนหลายล้านคน

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) ก่อสร้างขึน้ ในปี 1275 สิง่ ที่
น่าสนใจมีตงั ้ แต่หอ้ งจัดแสดงใน
หอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาว
ระรานตาในพระคลังสมบัตหิ ลวง ทีน่ ่ี
ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้าค่า
เรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์และผลงาน
ชิน้ เอกทางสถาปั ตยกรรมและศิลปะ
• นาท่านชม มหาวิ หารเซนต์สตีเฟน
(St. Stephan’s
Cathedral) เป็ นอาสนวิหาร
โรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑล
เวียนนา และเป็ นทีต่ งั ้ อาสนะของ
อาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา
สถาปั ตยกรรมทีเ่ ห็นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริม่ โดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุ
กแห่งออสเตรีย โบสถ์ทอ่ี ุทศิ ให้กบั นักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตัง้ แต่ปี 1147
• นาท่านสูถ่ นนช้อปปิ้ ง กราเบน (Graben) เป็ นถนนช้อปปิ้ งทีจ่ ะมี นักดนตรีเปิ ดหมวกให้
ฟั งเพลินๆ มีรา้ นอาหาร ร้านกาแฟ
และร้านเสือ้ ผ้าทีค่ ุณผูห้ ญิงคงไม่
พลาด เพราะราคาถูกกว่าไทย
ในช่วง summer

เย็น

*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

ฮัลสตัท - ซาลส์บวร์ก

เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง ฮัลสตัทท์ (Hallstatt) เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าเมืองทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ุด
ในโลก สวยจนได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ภาพของ
หมู่บา้ นทีม่ เี ทือกเขาเป็ น
องค์ประกอบอยู่ดา้ นหลังเป็ นภาพที่
ถูกเผยแพร่มากทีส่ ุดของประเทศ
ออสเตรีย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสูเ่ มือง ซาลส์บวร์ก (Salzburg) เป็ นอีกเมืองเก่าของออสเตรียทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ยาวนานอย่างมาก โดยมันตัง้ อยู่รมิ เแม่น้ าซาลซ์อคั ทีเ่ เสนจะงดงาม เเวดล้อมไปด้วยขุนเขาที่
เเสนจะสวยงามของออสเตรีย
รวมทัง้ เป็ นเเหล่งกาเนิดของศิลปิ น
มากมาย เเละทีส่ าคัญนัน้ เมือง
เเห่งนี้เป็ นสถานทีถ่ ่ายทา
ภาพยนตร์ช่อื ดังอย่าง The
Sound of Music อีกด้วย
• นาท่านชม สวนมิ ราเบล (Mirabell Garden) เป็ นส่วนหนึ่งของ พระราชวังมิ ราเบล
(Mirabell Palace) ซึง่ เป็ นพระราชวังทีง่ ดงาม โดยตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ ตะวันออกของแม่น้ า
ซาลซ์ ในเมืองซาลส์บวร์ก เเละมีการกล่าวกันว่าทีน่ ่เี ป็ นสถานทีส่ าหรับจัดงานเเต่งงานทีส่ วย
ทีส่ ุดในโลก เพราะมันถูกสร้างมา
ด้วยความรักเเละทาให้มี
บรรยากาศทีต่ ลบอบอวลไปด้วย
ความรัก ทีท่ าให้ใครทีม่ าเทีย่ วยัง
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเเห่งนี้ต่างสัมผัส

ได้ถงึ ความรูส้ กึ นัน้
เย็น

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

จัตรุ สั เรสซิ เดนท์ - มหาวิ หารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านชม จัตุรสั เรสซิ เดนท์
(Residenzplatz) เป็ นจัตุรสั
ย่านกลางเมืองอยู่ใกล้มหาวิหาร
แห่งเมืองซาลส์บวร์ก (
Salzburg Cathedral) มี
น้าพุสไตล์บาโรก เป็ นจุดเด่นของ
จัตุรสั นี้
• นาท่านชม มหาวิ หารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) สร้างในสมัย
เรอเนซองส์ตอนปลายต่อบาโรก
ตอนต้น ถือเป็ นโบสถ์บาโรกยุค
แรก สร้างขึน้ ใหม่เพือ่ แทนโบสถ์
หลังเดิมทีถ่ ูกไฟไหม้ใหญ่จนเกิน
ซ่อมแซม มหาวิหารหลังนี้ถูก
ระเบิดสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รบั การบูรณะให้งดงามดังเดิม
*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้เดินชมเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ตามอัธยาศัย ***
• นาท่านสูเ่ มือง เชสกี้ ครุมลอฟ
(Cesky Krumlov) เป็ นเมือง
โบราณในยุคกลางเล็กๆ น่ารัก เป็ น
มรดกโลก ไข่มุกแห่งโบฮีเบีย และ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดฮิต เป็ นเมือง
ในฝันของใครหลายคน จุดเด่นของ

เมืองนี้ คือมีแม่น้ าวลาทาวาไหล
ผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะ
งอโค้งเป็ นคุง้ ไปตามเนินเขา คด
เคีย้ วเหมือนรูปตัว S จนทาให้ภูมิ
ทัศน์ของตัวเมือง เหมือนกับหยด
น้าทีก่ าลังจะร่วงหล่นจากขัว้
นอกจากนี้บา้ นเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีสม้ แดง ทาให้เมื่อมองจากมุมสูง จะเกิดภาพทีส่ วยงาม
เป็ นเอกลักษณ์มาก
เย็น

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิ หาร เซนต์วิตสุ - สะพานชาร์ล - ย่าน
ช่างทองโบราณ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปราก (Prague)
• นาท่านชม ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) สร้างขึน้ อยู่บนเนินเขาตัง้ แต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย
Borivoj แห่งราชวงศ์
Premyslids ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ทาเนียบประธานาธิบดีมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ.1918
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

• นาท่านชม มหาวิ หาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
โกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่า
เป็ นมหาวิหารสไตล์โกธิคทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่
4 โปรดให้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1344 ภายในเป็ นทีเ่ ก็บพระศพ
ของกษัตริยส์ าคัญในอดีต เช่น พระ
เจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดนิ านด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมเิ ลีย่ นที่ 2 เป็ นต้น (กรณีมพี ธิ ี
ภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รบั อณุญาตให้เข้าชม)
• นาท่านชม สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ มแม่น้ าวัลตาวา สไตล์
โกธิคทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้า
ชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั น้ โลหะของเหล่า
นักบุญทีต่ งั ้ อยู่สองข้างราวสะพานกว่า
30 องค์
• นาท่านสู่ ย่านช่างทองโบราณ
(Golden Lane) ปั จจุบนั มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก วางจาหน่ายอยู่มากมาย

เย็น

*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

เช้า

กลางวัน

Old Town - จัตรุ สั เมืองเก่าสตาเรเมสโต - โบสถ์ดิน - อนุสาวรียย์ าน
ฮุส - ถนนปาริซสก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ จัตุรสั เมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) สถานทีน่ ัดพบของ
ชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็ น
อาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า
600-700 ปี ทีม่ คี วามงดงามโดด
เด่นจน ได้รบั การยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโก้ให้ป็นมรดกโลก
• นาท่านชม โบสถ์ดิน (Tyn
Church) เป็ นศาสนสถานทีม่ คี วาม
สวยงามมากทีส่ ุดของยุโรปเลยทีเดียว
เเละเป็ นเเหล่งรวมงานทางด้าน
สถาปั ตยกรรมทีเ่ เสนจะลงตัวเป็ นอย่าง
มาก นอกจากนี้เเล้วยังเป็ นทีช่ ่นื ชอบ
ของเหล่าบรรดานักท่องเทีย่ วอีกด้วย
เพราะทัง้ ความสวยงามสง่าเเละความลงตัวทีเ่ กินบรรยายเลยทีเดียว
• นาท่านสู่ อนุสาวรียย์ าน ฮุส (Jan Hus Monument) อนุสาวรียข์ องนักปฏิรปู
ศาสนาชื่อยาน ฮุส ท่านผูน้ ้ีต่อต้าน
ความเหลวแหลกฟุ้งเฟ้ อของศาสนา
คริสต์นิกายแคธอลิกในยุคนัน้ เมื่อกว่า
500 ปี ก่อน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เย็น

วันที่ 6
เช้า

• นาท่านช้อปปิ้ ง ถนนปาริ ซสก้า (Parizska Street) เป็ นถนนทีห่ รูหราทีส่ ุดในกรุงปราก
ถนนนี้ตงั ้ อยู่ในใจกลางกรุงปราก
ล้อมรอบด้วยต้นไม้และอาคาร
อาร์ตนูโวทีม่ คี ุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์และเป็ นทีต่ งั ้ ของ
ร้านค้าและร้านอาหารสุดหรูทด่ี ที ส่ี ุด
ในเมือง
*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เมืองคุทนา ฮอร่า - โบสถ์เซ็นต์บาบารา - โบสถ์โครงกระดูก - ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองทีส่ าคัญและมีความสวยงามไม่แพ้กรุง
ปราก เนื่องจากเป็ นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาตัง้ แต่ยุคกลาง จึงทาให้เมืองนี้มคี วามร่ารวยไม่
แพ้กรุงปราก และยังมีความ
สวยงามทางธรรมชาติและ
สิง่ ก่อสร้างทีเ่ ก่าแก่ จนได้รบั การ
จดทะเบียนเข้าเป็ นมรดกโลกจาก
Unescoในปี ค.ศ 1995
• นาถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซ็นต์
บาบารา (St. Barbara
Church) โบสถ์สไตล์โกธิกที่
นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์ทส่ี ุด
แห่งหนึ่งของประเทศ ซึง่ ได้
ก่อสร้างมาตัง้ แต่ปี 1388 และ
เสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใช้เวลา
ในการก่อสร้างนานกว่า 500 ปี

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) สถานทีท่ แ่ี ปลกทีส่ ุดในเมืองนี้ท่ี ขึน้
ชื่อว่าเป็ นโบสถ์ทแ่ี ปลกทีส่ ุดในโลก เนื่องจากโบสถ์น้ตี กแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า
70,000 ชิน้ กว่า 40,000 คน ทุกอย่างทาขึน้ จากกระดูกทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นโคมไฟระย้า
แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนากระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูล
ผูป้ กครองสัญชาติเยอรมัน
มอบหมายให้ สถาปนิคชื่อ
Frantisek Rint
สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูก
เพือ่ เป็ นการระลึกถึงการใช้ชวี ติ
อย่างระมัดระวัง และสือ่ ให้เห็น
ว่าความตายเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
• นาท่านเดินทางสูเ่ มือง ปราก (Prague) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดของสาธารณรัฐ
เช็ก ตัง้ อยู่ในภูมภิ าคยุโรปกลาง เป็ นเมืองเก่าแก่ทเ่ี ริม่ มีเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่
200 ปี ก่อนคริสตกาล สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ภายในเมืองส่วนใหญ่จงึ ยังคงทิง้ ร่องรอยความ
งดงามผ่านกาลเวลาไว้ จนทา
ให้ปรากได้รบั การประกาศให้
เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1922
และเป็ นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางแห่งดินแดนยุโรป ทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลก
อยากไปเยีย่ มชมมากทีส่ ุด
นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม
•
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 6 วัน เต็ม
ค่าโรงแรม 5 วัน (3 ดาว)
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

