Eastern Europe
Wonderful

** การบินไทย บินตรงสู่กรุงเวียนนา กลับ แฟร้งค์เฟิร์ต
ไม่ย้อนเส้นทาง เดินทางสบาย **
ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกียสาธารณรัฐเช็ค-เยอมัน 9 วัน 6 คืน
เที่ยวเมืองสวยงามของออสเตรีย เวียนนาและวิเซอร์กราด
ชมพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเวียนนาพระราชวังเชิรน์ บรุน
ล่องเรือแม่น้าดานูบในบูดาเปสต์ เดินเล่นเมืองน้าแร่คาร์โรวีวารี่
ชมปราสาทปราคที่งดงามและเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
ชมเมืองเก่านูเริมเบิรก์ โดเนาเวิรท์ ฮาร์เบิรก์ และนอร์ดริงเก้น
ชมเมืองไฮเดลเบิรก์ เมืองที่ประสูติของ ร.8 และเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์
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พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Village Outlet
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปตะวันออก อำทิ ออสเตรีย เยอรมัน สำธำรณรัฐเช็ค และฮังกำรี
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
เวียนนา
วิ เซอร์กราด

บูดาเปสต์

บราติ สลาวา
ปราค
คาร์โลวี วารี ่

นูเรมเบิ รก์

อิ งกอลสตัดท์
โดเนาเวิ รท์
ฮาร์เบิ รก์
นอร์ดลิ งเก้น
สตุต๊ การ์ต

ไฮเดลเบิ รก์

แฟร้งค์เฟิ ร์ต

เมืองหลวงแสนงำมของประเทศออสเตรีย อดีตอำณำจักใหญ่ทมีี ่ เสน่หท์ งั ้ ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี และ
ธรรมชำติทงดงำม
ี่
และมีพระรำชวังทีม่ คี วำมงดงำมทีส่ ดุ
จัดเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในกลุ่มพันธมิตรแห่งยุโรปตะวันออก เป็ นเมืองทีม่ คี วำมก้ำวหน้ำทำงทหำร เศรษฐกิจและ
พลังงำน ตัวเมืองมีควำมสวยงำมและมีแม่น้ ำดำนูบ แม่น้ ำสำยหลักในกลุ่มยุโรปตะวันออกไหลผ่ำนใจกลำง
เมือง
เมืองหลวงของประเทศฮังกำรี ดินแดนแสนงำมของแม่น้ ำดำนูบ ชมเมืองเก่ำบูดำและเมืองชมถนนเส้นที ่
สวยงำมทีส่ ดุ ของเมืองบูดำเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงำมด้วยสถำปั ตยกรรมอันล้ ำค่ำ ริมสองฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ
ใหม่พร้อมล่องเรือชมบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติค
นครหลวงแห่งสำธำรณรัฐสโลวัค ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ ำดำนูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ของประเทศ
สโลวัค
เมืองหลวงแห่งปรำค ทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ ไอของควำมโรแมนติค ชมสะพำนชำร์ล และชมเสน่หข์ องเขตเมืองเก่ำ
แห่งกรุงปรำคพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ำพื้นเมืองมำกมำย
เมืองเล็กๆทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีร่ าบหุบเขาของประเทศสาธารณะเช็ค ทีทอดตั
่
วยาวไปตามแม่น้ าเทปา แม่น้ าสาย
เล็กๆ ทีเ่ ป็ นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทหี ่ ล่อเลี้ยงชาวเมืองให้มคี วามอุดมสมบูรณ์อนั เนือ่ งมาจากแม่น้ าสายนี้ได้
พัดพาเอาแร่ธาตุต่างๆ มาเป็ นจานวนมาก จึงทาให้คาร์โลวี วารี ่ มีชอื ่ เสียงโด่งดังไปทัวโลกในเรื
่
อ่ งของการ
อาบน้ าแร่ทมี ่ คี ุณสมบัตทิ างการบาบัดโรคร้ายต่างๆ
ตัง้ อยู่ในรัฐบำวำเรีย อันมีประวัตศิ ำสตร์ยำวนำนกว่ำ 900 ปี โดยเป็ นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ ทิ ธิใ์ น
สมัยสงครำมโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนำซีเมืองแสนสวยน่ำรักๆ ของเยอรมัน และ
ปั จจุบนั เป็ นเมืองเก่ำทีมี่ สถำปั ตยกรรมทีส่ วยงำมอีกแห่งหนึง่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้ าดานูบ เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดี้และเครือ่ งบิน
แอร์บสั และสินค้าอิเล็คโทรนิคต่างๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ตดัง ในเครือของ Chic Outlet
มืองสาคัญในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน ตัง้ อยู่ระหว่างเมืองมิวนิคและนูเรมเบิรก์ หนึง่ ในเส้นทางสายโร
แมนติคชือ่ ดังของเยอรมัน
อีกเมืองหนึง่ ในแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่บนแม่น้ าวอร์นิซเช่นเดียวกับเมืองโดเนาเวิรท์ และเป็ นส่วนหนึง่ ของ
เส้นทางถนนสายโรแมนติค และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทอยูบ่ นเนินเขาสูงทีม่ คี วามเก่าแก่และใหญ่ทสุี ่ ด
เมืองทีไ่ ด้ชอื ่ ว่าตัง้ อยู่ในหลุมอุกกาบาทยักษ์ เดอะริส The Rises ตัวเมืองมีลกั ษณะเป็ นรูปไข่ โอบล้อมด้วย
กาแพง และประตูเมืองทีง่ ดงาม
เมืองทำงตอนใต้ของประเทศเยอรมันและเป็ นเมืองหลวงของรัฐบำเด้น-เวิรท์ เทมเบิรก์ และเป็ นเมืองใหญ่เป็ น
อันดับ 6 ของประเทศ เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมสมัยใหม่ ซึง่ เป็ นทีตั่ ง้ ของบริษทั ทีมี่
ชือ่ เสียง ได้แก่ เดมเลอร์ พอร์ช ฮิวเลท-แพ็คกำร์ท และ ไอบีเอ็ม
รัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ และทรงคุณค่าทาง
ประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึง่ เนือ่ งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล รัชกาลที ่ 8 ทรง
ประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดก
โลกทีไ่ ด้รบั การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้
เมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ5 ของประเทศเยอรมนี
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กาหนดการเดิ นทาง

28 เม.ย. - 6 พ.ค.2561

วันแรก
22.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D

วันทีส่ อง
01.20 น.

เวียนนา (ออสเตรีย)-วิ เซอร์กราด-บูดาเปสต์ (ฮังการี)
นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่ นครเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-936
เดินทางถึง นครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย จากนัน้ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย หนึ่ง
ในเมืองทีม่ คี วามโรแมนติกมากทีส่ ดุ เมืองหนึ่งของยุโรป สะอาดและสวยงามด้วยศิลปะต่างๆ ทีส่ ะท้อนถึง
วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์อนั รุ่งเรืองในอดีตกระจายอยู่ทวเมื
ั ่ อง เวียนนา ยังเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ
ออสเตรีย มีแม่น้าสายสาคัญของยุโรปคือแม่น้าดานูบไหลผ่าน เวียนนาจึงเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การปกครองของประเทศ และมีความสาคัญในระดับนานาชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ผ่านชม
สถานทีต่ ่างๆ ของเวียนนาอันเป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหลายแห่ง อาทิเช่น United
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Organization of Petroleum Exporting
Countries (OPEC) และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานสหประชาชาติทส่ี ามของโลกอีกด้วย และอาคารสวยงาม
สถาปั ตยกรรมเก่าแก่อนั งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่าทีส่ ร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1863-1869, พระราชวังฮอ
ฟเบิรก์ กลุ่มอาคารทีเ่ คยเป็ นทีป่ ระทับของราชสานักฮัปสบูรก์ มาตัง้ แต่คริสตศตวรรษที1่ 3-20, ตึกรัฐสภา ซึง่
สร้างขึน้ ในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883, พระราชวังเบลวาแดร์, สวนสเตร๊าส์และโบสถ์เซ้นต์สตีเฟ่ น เป็ นต้น
อาทิ พระราชวังฮับสเบิรก์ , พระราชวังเบลวาแดร์ หรือศาลาว่าการเมืองของกรุงเวียนนา เป็ นต้น นาท่านเข้า
ชมความงดงามของ พระราชวังเชรินน์บรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั
สเบิรก์ ทีม่ คี วามสวยงามและยิง่ ใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ทีม่ กี ารตกแต่งห้องด้วยศิลปะในหลายรูปแบบ
ทัง้ บาร็อคและร็อคโคโค หรือศิลปะประยุกต์จากทางเอเซีย และยังมีเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆ ประดับอยู่
อย่างวิจติ รงดงาม รวมทัง้ สวนภายในพระราชวังทีส่ วยงามไม่แพ้ทใ่ี ด ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยพระเจ้าโยเซฟที่ 1
เป็ นผูด้ าริในการสร้างให้มคี วามหรูหราโอ่อ่าเทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์ของฝรังเศสเป็
่
นพระองค์แรกแต่
พระราชวังเดิมได้รบั ความเสียหายจากการทาสงครามจึงได้มกี ารก่อสร้างและบูรณะขึน้ มาใหม่โดยสถาปนิก
ประจาราชสานักและมีการสานต่อการก่อสร้างมาโดยตลอดมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า
ในปี 1749 โดยพระราชวังแห่งนี้มหี อ้ งต่างๆ มากมายกว่า 1,400 ห้อง สีทโ่ี ดดเด่นคือสีเหลืองซึง่ เป็ นสี
สัญลักษณ์แห่งความเรืองโรจน์ของระบอบราชาธิปไตยภายใต้ราชวงศ์ฮบั สบวร์ก ทาให้เวียนนามีความโดด
เด่นจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1996
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองวิ เซอร์กราด Visegrad จัดเป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในกลุ่มพันธมิตรแห่งยุโรปตะวันออก ได้แก่
ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย และยังรวมไปถึงโปแลนด์ เป็ นเมืองทีม่ คี วามก้าวหน้าทางทหาร เศรษฐกิจและ
พลังงาน ตรงบริเวณเมืองนี้เรียกว่าสามเหลีย่ มเศรษฐกิจ ตัวเมืองมีความสวยงามและมีแม่น้าดานูบ แม่น้าสาย
หลักในกลุ่มยุโรปตะวันออกไหลผ่านใจกลางเมือง และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทในม่านเมฆ ชมภายนอกปราสาท
ทีส่ ร้างในช่วงยุคกลางหรือศตวรรษที่ 13 เพื่อใช้เป็ นทีพ่ บปะสังสรรค์ของเหล่าอัศวินทีเ่ ดินทางไปออกรบ
ในช่วงสงครามครูเสด ภายหลังจึงได้มกี ารตกแกต่งเพิม่ เติมขึน้ จนสวยงามและได้รบั การยกให้เป็ น Castle in
the Cloud หรือปราสาทในม่านเมฆ บนชัยภูมทิ ต่ี งั ้ ระดับความสูง 300 เมตร ท่านจะชื่นชมและเพลิดเพลินกับ

07.15 น.

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ความงามของคุง้ น้าของแม่น้าดานูบทีส่ วยทีส่ ดุ ในฮังการี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์
Budapest เมืองหลวงของประเทศฮังการี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Mercure Buda Hotel หรือระดับเทียบเท่า
บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติ สลาวา (สโลวาเกีย)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมเมืองทีม่ แี ม่น้าดานูบไหลผ่านกลางเมืองแยกเป็ นเมืองเก่าบูดาและเมืองใหม่เปสต์ออกจากกันก่อนที่
จะรวมกันในภายหลังอันเป็ นทีม่ าของเมืองบูดาเปสต์ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าดานูบ แม่น้าดินแดนโรแมนติค
ของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงาม
เรียงรายสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ มนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่เสือ่ มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้า
แห่งหนึ่งของโลก จากนัน้ นาท่านชมเมืองแสนสวยของประเทศฮังการี ได้ช่อื ว่า "ไข่มุกแห่งแม่น้าดานูบ" ด้วย
ความงดงามของสายน้าทีค่ นแบ่
ั ่ งเมืองเป็ นสองฝั ง่ ร่องรอยของอดีตเมื่อครัง้ อยู่ภายใต้ม่านเหล็กคือ เสน่หอ์ นั
น่าหลงใหลทีผ่ สานไปกับความงดงามทางศิลปะทีส่ งสมมาแต่
ั่
ครัง้ บรรพกาล ชมถนนเส้นทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของ
เมืองบูดาเปสต์พร้อมชมนครทีส่ วยงามด้วยสถาปั ตยกรรมอันล้าค่า ริมสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ ถ่ายรูป ณ ฮีโร่ส
แควร์ หรืออนุเสาวรียจ์ ตั ุรสั วีรชน ซึง่ เป็ นอนุเสาวรียท์ ส่ี ร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็ นอนุสรณ์ครบรอบ
1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังกาเรียน เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรียเ์ ป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อัน
เป็ นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็ นทีต่ งั ้ ของรูปหล่อผูน้ าของชนเผ่าทัง้ 7 ทีร่ ว่ มกันก่อตัง้
อาณาจักรฮังการีขน้ึ เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 ถ่ายภาพกับภายนอกของ ป้ อมปราการ Fisherman’s Bastion
ซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน สร้างขึน้ ไว้เพื่อราลึกถึงความกล้าหาญของ
ชาวประมงผูเ้ สียสละชีพจากการรุกรานของมองโกล บนป้ อมแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นจุดชมวิวรอบเมืองบูดาทีส่ วย
ทีส่ ดุ สามารถชมความงามของแม่น้าดานูบได้แบบพาโนรามา มองเห็นสะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการี
ริมแม่น้าดานูบทีง่ ดงามตรึงตาตรึงใจ (ท่านสามารถเลือกชาระค่าขึน้ ชมวิวได้สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์หาก
มีเวลา) นาท่านถ่ายรูปกับภายนอกของโบสถ์แมทธิอสั Matthias Church ซึง่ โบสถ์น้เี คยใช้จดั พิธสี วม
มงกุฎให้กษัตริยม์ าแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริยแ์ มทธิอสั ซึง่ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริยท์ ท่ี รง
พระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถอื ว่าเป็ นสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาอย่างแท้จริง สิง่ ก่อสร้างทีง่ ดงาม
เกิดขึน้ มากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึง่ โบสถ์น้ไี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ชมแม่น้าดานูบแม่น้าดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคาร
รัฐสภาและอาคารสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ ทีโ่ ดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั ง่ แม่น้าดานูบ มนต์เสน่หท์ ไ่ี ม่
เสือ่ มคลาย และรับการยกย่องว่าเป็ นเมืองโรแมนติกบนสายน้าแห่งหนึ่งของโลก จากนัน้ นาท่านเดินทางข้าม
พรมแดนสู่ เมืองบราติ สลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค
ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ เป็ นเมืองหลวงและเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของประเทศสโลวัค รวมทัง้ เป็ นเมืองทีม่ ี
ประชากรหนาแน่นทีส่ ดุ ในภูมภิ าค ยุโรปกลาง มีประชากรประมาณ 450,000 คน บราติสลาวาตัง้ อยู่บนสอง
ฝั ง่ แม่น้าดานูบ ทีบ่ ริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี เมืองนี้ตงั ้ อยู่ห่างจากกรุงเวียนนา
เพียง 50 กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านนังรถผ่
่ านชม รัฐสภา, มหาวิทยาลัยโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ฯลฯ เนื่องจากเมืองนี้เคยตกอยูใ่ ต้
อานาจของหลายชาติ เช่น ออสเตรีย ฮังการี เยอรมัน จึงมีช่อื เรียกในภาษาอื่นๆ มากมาย อาทิ พอซโซนี
(ฮังการี) เพรชพอรอค (ภาษาสโลวักเก่า) เพรสส์บรู ก์ (เยอรมันและภาษาอังกฤษ) นาท่านถ่ายรูปภายนอก
กับปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard) ซึง่ ปราสาทนี้เป็ นอาคารทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตัง้ อยู่บน
เนินเขาร็อกกีฮ้ ลิ ล์ ริมฝั ง่ แม่น้าดานูบสร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึง่ เคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย
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จากนัน้ มีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อกี ครัง้ ในปี 1956-1964 ซึง่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพ
อันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ กรุงปราค เมือง
หลวงของสาธารณรัฐเช็ค นครหลวงแห่งอาณาจักรโบฮีเมียทีโ่ ด่งดังในอดีต ตัง้ แต่ยุคสมัยของกษัตริย์
ชาร์ลสที่ 4 ได้สร้างให้ปราคกลายเป็ นหนึ่งในนครทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึ่งของยุโรป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชัวโมง)
่
ผ่านชมทัศนียภาพสองข้างทางจนถึงกรุงปราค เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ค ปั จจุบนั เป็ นเมือง
ท่องเทีย่ วชื่อดังทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในกลุ่มยุโรปตะวันออกเป็ นเมืองทีน่ ่าตื่นตาตื่นใจ พรัง่
พร้อมไปด้วยศิลปะ ดนตรี การเต้นรา ภาพยนตร์และละครเวที ทัง้ ยังเป็ นอัญมณีแห่งสถาปั ตยกรรมยุโรป
ขนานแท้ เป็ นเมืองทีม่ คี วามสวยงามและโรแมนติก เป็ นเมืองทีร่ อดพ้นจากภัยสงครามในอดีตและได้รบั การ
อนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel International Prague หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม แล้วให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปราค-คาร์โรวีวารี-่ มาเรียนสกี้ลาสเน่ (สาธารณรัฐเช็ค)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมความสวยงามของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค ทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขาริมฝั ง่ แม่น้าวัลตาวาอดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นทีท่ าการของคณะรัฐบาล นาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคทีอ่ ยู่คนละฝั ง่ แม่น้า ทีท่ ่านจะเห็นถึงชื่อทีม่ าของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่
ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ อีกด้วย นาท่านเข้าชมเขตของตัวปราสาท ซึง่ บริเวณเดียวกันมีมหา
วิ หารเซนต์วิตสั ตัง้ อยู่ในย่านปราสาทปราค สร้างในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 14 โดยมีสถาปนิกเอกชาวฝรังเศส
่
Matthias of Arras เป็ นทีเ่ ก็บมงกุฎเพชรซึง่ ทาขึน
้ ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 4 กษัตริยผ์ สู้ ร้างความเจริญ
สูงสุดจนทาให้เมืองปราค เป็ นการสร้างแบบสถาปั ตยกรรมโกธิคทีไ่ ด้ตกแต่งประดับประดาไปด้วยหัวสัตว์
ประหลาดมากมายทีท่ าด้วยหินตัง้ อยู่บนหลังคาและปากท่อรางน้าฝน นอกจากนัน้ มหาวิหารแห่งนี้ยงั มีหอ้ ง
สาหรับสวดมนต์เล็กทีอ่ ยู่ดา้ นข้างรอบๆ และสิง่ หนึ่งทีน่ ่าทึง่ ของห้องสวดมนต์เล็กของเซนต์ เวนเซสลาส คือ
กาแพงฝาผนังทีป่ ระดับด้วยพลอยและหินทีม่ สี สี นั สดใสระรานตา นอกจากนี้รอบๆ ตัวปราสาทมีจุดทีน่ ่าสนใจ
อยู่หลายแห่งอย่างเช่นโบสถ์เซนต์จอร์จ และถนนโกลเด้นเลนซึง่ เป็ นห้องแถวร้านค้าเล็กๆ ตัง้ อยู่เรียงราย ซึง่
ครัง้ หนึ่งในอดีตห้องแถวเหล่านี้เคยใช้เป็ นบ้านพักของทหารยามเฝ้ าพระราชวัง ให้ท่านถ่ายภาพของปราสาท
อันสวยงาม พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของ สะพานชาร์ลส ทีท่ อดข้ามแม่น้าวัลตาวา สัญลักษณ์ท่ี
สาคัญของปราคทีส่ ร้างขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าศิลปิ นต่างๆ นาผลงานมา
แสดงและขายให้กบั นักท่องเทีย่ วและผูท้ ส่ี นใจ ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นในเขตเมืองเก่าปราคอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ Karlovy Vary เมืองเล็กๆทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีร่ าบหุบเขาของประเทศ
สาธารณะเช็ค ทีท่ อดตัวยาวไปตามแม่น้าเทปา แม่น้าสายเล็กๆ ทีเ่ ป็ นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทห่ี ล่อเลีย้ ง
ชาวเมืองให้มคี วามอุดมสมบูรณ์อนั เนื่องมาจากแม่น้าสายนี้ได้พดั พาเอาแร่ธาตุต่างๆ มาเป็ นจานวนมาก จึง
ทาให้คาร์ลลวี วารี่ มีช่อื เสียงลด่งดังไปทัวลลกในเรื
่
่องของการอาบน้าแร่ทม่ี คี ุณสมบัตทิ างการบาบัดลรคร้าย
ต่างๆ แม้กระทังกษั
่ ตริยแ์ ละเชือ้ พระวงศ์ทงั ้ ของยุลรปและเอเชียต่างก็ตอ้ งเสด็จมาถึงดินแดนแห่งนี้ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวลมง)
่
นาท่านเดินเล่นในเมือง ทีน่ อกจากจะมีช่อื เสียงในด้านสปาแล้วยังลด่งดังในเรื่อง
ของความน่ารักของตัวอาคารสถาปั ตยกรรมอีกด้วย ชมอาคารบ้านเรือนทีท่ อดตัวไปตามริมฝั ง่ แม่น้าทีต่ ดั แบ่ง
ออกเป็ นฝั ง่ ซ้ายและขวา ทีถ่ งึ แม้ว่าครัง้ หนึ่งจะเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ดว้ ย
ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาคารสไตล์บารอคสีพาสเทลสดใส ส้ม ชมพู เหลือง ให้ท่านถ่ายรูป เก็บภาพ
เป็ นทีร่ ะลึก รวมถึงร้านคาเฟ่ ตงั ้ เรียงรายอยูม่ ากมาย ชมอาคารทรงคลาสสิค ทีด่ า้ นในจะมีบ่อน้าพุรอ้ นเรียง
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รายไล่ตามระดับความร้อนทีแ่ ตกต่างกัน และสามารถดืม่ น้าแร่ธรรมชาติได้ ด้วยแก้วทรงต่างๆ ทีส่ ามารถซือ้
เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมาเรียนกี้ลาสเน่ เมืองเล็กๆ อีกแห่งหนึ่งไม่ไกลจากคาร์โรวีวารีแ่ ละมีช่อื เสียง
ทางด้านสปาและน้าแร่ธรรมชาติเช่นเดียวกัน นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Agricola Hotel หรือระดับเทียบเท่า
มาเรียนสกี้ลาสเน่ (สาธารณรัฐเช็ค)-นูเรมเบิ รก์ -อิ งกอลสตัดท์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเนิ รน์ แบร์ก หรือนูเรมเบิ รก์ ประเทศเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
เมืองแสนสวยน่ารักๆ ของเยอรมันเมืองเก่าทีม่ สี ถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่ง
ผ่านชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม เมืองเก่าแก่น้อยใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ จนกระทังถึ
่ ง
เมืองนูเรมเบิรก์ เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็ นเมืองของ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิสิ์ ทธิในสมั
์ ยสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ อดีตเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าทีม่ อี ายุกว่า 900 ปี ซึง่ ถูกทิง้ ระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่
ปั จจุบนั ได้ทาการบูรณะขึน้ มาใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตทีถ่ อื เป็ น
อาคารประวัตศิ าสตร์อกี แห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก์ ผ่านชมบ้านนัสเซา หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชัน้ สูง
สมัยยุคกลางทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีทส่ี ดุ หลังหนึ่ง นาท่านแวะถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์
เซนต์ลอร์เรนซ์ ก่อนนาท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรสั กลางใจเมือง ซึง่ มีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจาเมือง
อันถือเป็ นตลาดนัดคริสต์มาสทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมีโบสถ์พระแม่มาเรีย
จุดเด่นคือมีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานทีห่ น้าจัวของโบสถ์
่
พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้าง
เพิม่ เติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็ นการราลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาปี 1356 จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ถ่ายภาพความงดงามของน้าพุเชินเนอร์บรุนเนนสร้างขึน้ ระหว่างปี ค.ศ 1389-1396 ด้วยหินรูปทรงปิ รามิดยาว
19 เมตร มีลกั ษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชัน้ มีรปู ปั น้ ประดับอยู่รวมทัง้ หมด 40 ตัว โดยรูป
ชัน้ บนสุดเป็ นรูปปั น้ โมเสสและ 7 นักพยากรณ์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองอิ งกอลสตัดท์ Ingolstadt
(ใช้เวลาเดินทงประมาณ 1.30 ชัวลมง)
่
เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าดานูบ
เป็ นแหล่งผลิตรถยนต์ออดีแ้ ละเครื่องบินแอร์บสั และสินค้าอิเล็คลทรนิคต่างๆ และเป็ นทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ตดัง ใน
เครือของ Chic Outlet นาท่านสู่ อิ งกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิ ลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าท์เล็ตขนาด
ใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste,
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino,
Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (เอ๊าท์เล็ตปิ ดวันอาทิตย์) (เพื่อความสะดวกในการเลือก
ซื้อสิ นค้าอิ สระรับประทานอาหารคา่ ภายในเอ๊าท์เล็ตตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั NH Ingolstadt Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อิ งกอลสตัดท์-โดเนาเวิ รท์ -ฮาร์เบิ รก์ -นอร์ดลิ งเก้น-โบบลิ งเก้น (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเส้นทางอันงดงามของธรรมชาติ ทุ่งเกษตรกรรมและบ้านเรือนทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว
แบบบาวาเรีย ทีย่ งั คงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมๆ เอาไว้สู่ เมืองโดเนาเวิ รท์ Donauworth เมืองสาคัญใน
แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน ตัง้ อยู่ระหว่างเมืองมิวนิคและนูเรมเบิรก์ หนึ่งในเส้นทางสายลรแมนติคชื่อดัง
ของเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวลมง)
่
นาท่านชมถนนริชสตราสเซ่ The Reichsstrasse เป็ นทีต่ งั ้

EasternEurope9D/TG, (VIE-FRA), 28Apr-6May2018

6

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน

ของเขตเมืองเก่าและเป็ นถนนสายหลักของเมืองลดเนาเวิรท์ ซึง่ เดิมเป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงริมแม่น้าวอร์นิซ
เป็ นจุดทีแ่ ม่น้าวอร์นิซและแม่น้าดานูบมาไหลมาบรรจบกัน ชมเขตเมืองเก่าทีม่ อี าคารสีสนั งดงามสองฝั ง่ ถนน
จนได้ช่อื ว่าเป็ นถนนทีส่ วยทีส่ ดุ ถนนหนึ่งในเยอรมัน ชมศาลาว่าการเมือง Town Hall ทีส่ ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1236 และมีการก่อสร้างเพิม่ เติมอีกหลายครัง้ มีการประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์รปู นกอินทรีทเ่ี หนือประตู
ทางเข้า ซึง่ ได้รบั พระราชทานจากกษัตริยค์ าร์ลที่ 6 ในปี 1530 รวมถึงมีนาฬิกาและระฆังๆ อยู่รอบๆ ทุกๆ 1
ชัวลมง
่ ตัง้ แต่เวลา 11.00-16.00 น.ของทุกวันจะมีเสียงเพลงจากละครลอเปร่าเรื่องดังของเยอรมัน The Magic
Fiddle ดังก้องกังวาน, อาคารฟุกเกอร์เฮ้าส์ Fuggerhaus อาคารทีม่ สี ถาปั ตยกรรมแบบเรอแนสซองส์ อาคาร
สีขาวทีต่ ดั กับขอบหน้าต่างสีแดงทาดูลดดเด่นสะดุดตา มีหน้าจัวแบบขั
่
น้ บันได สร้างขึน้ ในปี 1537 จนถึง
1539 เคยใช้เป็ นทีป่ ระทับของกษัตริยก์ ุสตาฟ อดอร์ฟ รวมถึงเป็ นกองบัญชาการรบของกองทัพสวีเดน
ปั จจุบนั เป็ นทีท่ าการของสภาเมืองลดเนาเวิรท์ ชมประตูเมือง Rieder Tor ประตูเมืองสีอฐิ ทีส่ ร้างใหม่จากลครง
เดิมทีเ่ คยถูกระเบิดทาลายในปี 1945 ด้านหน้ามีลาธารเล็กๆ ไหลผ่าน และมีบา้ นเรือนน่ารักๆ อยู่ลดยรอบ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เบิ รก์ Harburg อีกเมืองหนึ่งในแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่บนแม่น้าวอร์นิซ
เช่นเดียวกับเมืองลดเนาเวิรท์ และเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนสายลรแมนติค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมเมืองน่ารักอันแสนลรมแนติคแห่งนี้ และนาท่านเข้าชม ปราสาทฮาร์เบิ รก์ หรือฮาร์บวร์ก
Harburg Castle หนึ่งในปราสาทเก่าแก่และใหญ่ทส่ี ดุ ทีไ่ ด้รบั การดูแลมาอย่างดีทส่ี ดุ ตัง้ อยู่บนเนินเขาที่
สามารถมองลงมาเห็นสายแม่น้าวอร์นิซ ซึง่ เป็ นหนึ่งในปราสาทไม่กแ่ี ห่งในเยอรมนี ทีไ่ ม่ถูกทาลายในช่วง
สงครามลลกครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ชมพืน้ ทีบ่ ริเวณปราสาททีม่ ขี นาดไม่ใหญ่มาก มีกาแพง และตึกล้อมรอบ
เพื่อป้ องกันการรุกรานของศัตรู บริเวณตรงกลางมีบ่อน้าเล็กๆ ไว้ตกั น้าใช้ภายในปราสาทในสมัยลบราณ
ปั จจุบนั นี้ปราสาทมีลรงแรม และร้านอาหารเล็กๆ อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ดว้ ย อิสระให้ท่านเดินชมบริเวณ
ปราสาทด้านนอกตัวตึก และถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ นอร์ดลิ งเก้น
หรือนอร์ดลิ งเง่น Nordlingen เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่าตัง้ อยู่ในหลุมอุกกาบาทยักษ์ เดอะริส The Rises ทีม่ ี
หลักฐานว่าเมื่อประมาณ 15 ล้านปี ก่อน เคยมีลกู อุกกาบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5 กิลลเมตร ตก
กระทบด้วยความเร็ว 20 กิลลเมตรต่อวินาที เกิดเป็ นแรงทาลายล้าง 1.8 ล้านเท่าของระเบิดปรมาณูทฮ่ี ลิ รชิมา
ทาให้เกิดหลุมลึกราว 100-150 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 24 กิลลเมตร ลอบล้อมด้วยกาแพงเมืองยาว
3.5 กม. ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 14-17 ตัวเมืองจึงมีลกั ษณะเป็ นรูปไข่ ลอบล้อมด้วยกาแพง และประตู
เมืองทีง่ ดงาม ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองทีม่ บี รรยากาศอบอุ่น และเต็มไปด้วยสีสนั ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลบบลิงเก้น หรือลบบลิงเง่น Boblingen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวลมง)
่
เมือง
สาคัญในแคว้นบาเด้นเวิรท์ เทมเบิรก์
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Mercure Hotel Stuttgart Boblingen หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
โบบลิ งเก้น-สตุต๊ การ์ต-ไฮเดลเบิ รก์ -แมนไฮม์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสตุต๊ การ์ต Stuttgart เมืองทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันและเป็ นเมืองหลวงของรัฐ
บาเด้น-เวิรท์ เทมเบิรก์ และเป็ นเมืองใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของประเทศ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของบริษทั ทีม่ ชี ่อื เสียง ได้แก่ เดมเลอร์ พอร์ช ฮิวเลท-แพ็คการ์ท และ
ไอบีเอ็ม เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปและเดินเล่นบริเวณเขตเมืองเก่า ชมความงามและความมีมนต์ขลังของกลุ่ม
ปราสาทและอาคารของพิพธิ ภัณฑ์ประจาเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

EasternEurope9D/TG, (VIE-FRA), 28Apr-6May2018

7

บ่าย

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวลมง)
่
นาท่านชม
เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิ รก์ ตัง้ อยูใ่ นรัฐบาเดน-เวิรท์ เทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
เยอรมัน ถือเป็ นเมืองทีเ่ ก่าแก่ เมืองทางประวัตศิ าสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิรต์ ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทาง
นักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็ นเมืองมรดกลลกองค์การยูเนสลก้ เนื่องจากมีแหล่งท่องเทีย่ วมากมาย และ
เป็ นเมืองทีข่ น้ึ ชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ซึง่ ทีน่ ่ีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กยังเป็ น
มหาวิทยาลัยเก่าแก่สดุ ของเยอรมันอีกด้วย นาท่านขึน้ รถรางไฟฟ้ าเพื่อขึน้ สูเ่ นินเขา เข้าชมปราสาท
ไฮเดลเบิ รก์ Heidelberg Castle ทีต่ งั ้ อยู่บนริมฝั ง่ แม่น้าเนคคาร์ แต่เดิมจะเป็ นป้ อมปราการ มาก่อนแต่
ภายหลังมาเปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย ส่วนปราสาทแห่งนี้ถูกนามาจากหลายทีด่ ว้ ยกัน สาหรับส่วนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ
ของปราสาทแห่งนี้ คือ เสาแกรนิตแบบลรมัน ซึง่ นามาจากพระราชวังหลวงของพระเจ้าชาร์ลเลอมาร์น
ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างต่อเติมเรือ่ ยมาตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 จนกระทังถึ
่ งสงคราม 30 ปี ดังนัน้ จึงทาให้เรา
พบรูปแบบของสถาปั ตยกรรมหลากหลาย ณ ปราสาทแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นลกธิค เรอเนอซองส์หรือบาร็อค และ
ชมถังไวน์ทม่ี อี ายุเก่าแก่ทส่ี ดุ ในลลกอายุ 100 กว่าปี จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปบนสะพานเก่าแก่ของเมือง
ไฮเดลเบิรก์ ซึง่ จากจุดนี้จะมองเห็นปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้ เด่นตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแมนไฮม์ เพื่อนาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Leonardo Hotel Mannheim Centre หรือระดับ
เทียบเท่า
แมนไฮม์ - แฟร้งค์เฟิ ร์ต - สนามบิ น (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแฟร้งค์เฟิ รต์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชม นครแฟร้งค์เฟิ ร์ต เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าไมน์ และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิ รต์ และธนาคารกลาง
ยุลรป และยังเป็ นเมืองทีร่ ่ารวยทีส่ ดุ ในกลุ่มสหภาพยุลรป นาท่านชม จัตรุ สั กลางเมืองโรเมอร์ อันงามสง่า มี
บ้านไม้ทรงเยอรมัน ทีไ่ ด้สร้างจาลองมาจากของเก่า ลดยรักษารูปแบบสถาปั ตยกรรมลบราณอันสวยงาม ไว้ได้
อย่างดีเยีย่ ม นาท่านชมภายนอกของมหาวิหารลดมแห่งแฟรงค์เฟิ รต์ ทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ มาหลังได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักในช่วงสงครามลลกครัง้ ที่ 2 จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ งย่านจัตุรสั ลรเมอร์
(Romerberg) ซึง่ เป็ นจัตุรสั ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในเมือง ด้านข้างก็คอื Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง
ศิลปะแบบลกธิคทีไ่ ด้รบั การก่อสร้างขึน้ ในปี 1405 ซึง่ อยูท่ างด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั จุดท่องเทีย่ วที่
น่าสนใจทีส่ ดุ จุดหนึ่งในแฟรงก์เฟิ รต์ มีอาคาร 9 อาคาร ซึง่ ได้รบั มาจากครอบครัวพ่อค้าครอบครัวหนึ่ง ลดย
อาคารตรงกลางกลายเป็ น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบๆ สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลท้องถิน่
มามากกว่า 600 ปี ลดยทัง้ ภายนอกและภายในมีการตกแต่งด้วยสไตล์ลกธิคสมัยใหม่ ซึง่ มีความสวยงามเป็ น
อย่างมาก พบกับอาคารกึง่ ไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ทเ่ี รียกว่า “ออสไซเล่อ”ทีไ่ ด้รบั การก่อสร้าง
ขึน้ มาใหม่ลดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดัง้ เดิมทีเ่ คยถูกทาลายหมดสิน้ เมื่อสมัยสงครามลลกครัง้ ที่
สองได้ทุกรายละเอียด จากนัน้ นาท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้าพุแห่งความยุตธิ รรม
Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ งั ้ เด่นเป็ นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมลบส์ถเซนต์พอลและวิหารใหญ่ประจา
เมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ งย่านถนนซายล์ Zeil ถนนสายช้อปปิ้ งที่
ยาวทีส่ ดุ ของประเทศเยอรมนีทเ่ี ต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะ
เป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น และเลือกซือ้ สินค้าต่างๆ ทัง้ ขนม ช็อคลก
แล็ตและสินค้าทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการเดิ นในเมืองเก่าและเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ
อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
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20.40 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นแฟร้งค์เฟิ ร์ต เพื่อนาท่านทาคืนภาษี และเช็คอิ นตั ๋ว
โดยสาร
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG923

วันทีเ่ ก้า
12.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..

16.30 น.

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

28 เม.ย. - 6 พ.ค.2561

Eastern Europe Wonderful 9 วัน / TG
(ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค-เยอรมัน)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

65,900

35,900

63,900
61,900
8,900

35,900
33,900
8,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,700 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 2,000 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
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 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา // แฟร้งค์เฟิ รต์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตพระราชวังและเขตเมืองเก่า
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23
พ.ย. 2560 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชาระเพิม่ ท่านละ 2,700 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ ชาระเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
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การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่า
์
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละลรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
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2.
3.

ลรงแรมในยุลรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าลรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
4. ลรงแรมในยุลรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละลรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 5-7 วันทาการ
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตเยอรมันไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือ
- เครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
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o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
อายุของการออกหนังสือไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า
-

กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส

หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
-

กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับ
สมุดอัพเดทไม่เกิน 15 วัน พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของบัญชี หากมีการต่อเล่มให้แนบบัญชีเล่มเก่า
พร้อมถ่ายสาเนาหน้าชื่อบัญชีมาด้วย
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
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4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิ ชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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