EU 001.2-ยุโรปตะว ันออก 5 ประเทศ 8 ว ัน 5 คืน
เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลวัค-ฮงั การี-สาธารณรัฐเชก
บินตรงสบายๆ เข ้า เยอรมนี (มิวนิค) ออก ออสเตรีย (เวียนนา)

เยอรมัน ...แดนในฝันแห่งยุโรปกลาง มิวนิค เมืองที่ได้รับการขนานนามเป็ นเมืองหลวงแห่งเบียร์เยอรมัน..ถ่ายรูปหน้ า
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังที่สวยงาม และสง่างาม ออกเเบบในสไตล์บาร็ อค...จัตุรัสมาเรียน ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ของมิวนิค

ออสเตรี ย...เยือน ซาลส์ เบิร์ก นครหลวงแห่งศิลปะบาโรค บ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ท และ
เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้...

สาธารณรัฐสโลวัค... เยือนเมืองบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ
ฮังการี .. เยือนนครบูดาเปสต์ เมืองแห่ง ปารี สแห่งตะวันออก...ล่องเรือ ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่น้ าดานูบ
สาธารณรัฐเชก … กรุงปราก เจ้าของสมญานามเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็ นเมืองมรดกโลก...ถ่ ายภาพ ปราสาทปราก...สะพานชาร์ ลส
วันแรก
22.00 น.

กรุ งเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D ประตู 2-3 โดยสายการบินไทย พบ
กับเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสารการเดินทาง

วันทีส่ อง
00.50น
07.05 น

10.30 น.
กลางวัน
บ่ าย

ค่า

มิวนิค - ถ่ ายรู ปพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - โชว์ รูม
จัตุรัสมาเรียน-ปราสาทนอยชวานชไตน์
ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-924
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
นาท่าน ถ่ายรู ป พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก ก็นบั ว่ามีความสวยงามเเละสง่างามอย่างมาก สร้างขึ้นมาตามพระบัญชา
ของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แห่งซาวอย ซึ่ งเป็ นผูป้ กครองเเคว้นบาวาเรี ย สร้างขึ้นเป็ น
พระราชวังฤดูร้อนหลังจากการประสู ติของพระราชโอรส ที่มีพระนามว่า แม็ก เอ็มมา นูเอล ในปี ค.ศ.1662 และ
เมื่อ แม็ก เอ็มมานูเอล ขึ้นครองราชย์เเล้ว ก็ทรงขยายพระราชวังเเห่งนี้ ออกไปอย่างกว้างขวางเเละมีการตกเเต่งใน
รู ปเเบบของสถาปั ตยกรรมเเบบฝรั่งเศส เเละหลังจากนั้นก็มีการต่อเติมเรื่ อยมาของกษัตริ ยใ์ นยุคต่างๆ จนกลาย
มาเป็ นพระราชวังที่มีความสวยงามอย่างที่เห็นในปั จจุบนั นาท่านสู่ บริ เวณ จัตุรัสมาเรี ยนเพทส ย่านใจกลางเมือง
เก่าของมิวนิค ซึ่ งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รู ปปั้ นพระแม่มารี ทองคาบนเสาสู ง ศาลาว่าการเมือง
ใหม่ ที่มีจุดเด่นอยูท่ ี่หอนาฬิกาที่เรี ยกว่า Glockenspiel มี ระฆังและตุ๊กตา ซึ่ งจะออกมาเต้นระบา ให้ชมกันใน
เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงามที่มี
โดมเป็ นรู ปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์ อีกทั้งบริ เวณย่านนี้ยงั มีร้านจาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังเรี ยงราย
นาท่านชม BMW WORLD โชว์รูมแห่งใหม่ล่าสุ ดของ BMW ยนตรกรรมที่โด่งดังของบาวาเรี ย ให้เวลาท่าน
เดินชมรถบีเอ็มรุ่ นใหม่ ๆ พร้อมเลือกซื้ อของที่ระลึกจากบีเอ็มและมินิคูเปอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ที่ต้ งั ของ 2 ปราสาทดังแห่งบาวาเรี ยน ปราสาทนอยชวานสไตน์ และ
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ท่านจะได้ ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นบาวาเรี ยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตของเทือกเขา
แอลป์ นาท่านโดยสารรถชัตเติลบัส ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมภายใน ปราสาทนอยชวาน
สไตน์ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาสู ง สร้างจากบัญชาของกษัตริ ยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ ชาร์ ด วากเนอร์ ศิลปิ นคน
โปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรู ปกับ
ปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดัง่ รู ปโปสเตอร์ โปสการ์ ดต่างๆซึ่ งความงามนี้ยงั
ทาให้ปราสาทแห่งนี้ เป็ นต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย ์ ได้นามาสร้างเป็ น
ปราสาทในภาพยนต์การ์ ตูน และได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของสวน
สนุกดิสนี่ยท์ ุกแห่งทัว่ โลก นาท่านเดินลงจากตัวปราสาท จากนั้นนา
ท่านสู่ เมืองฟุสเซ่ น เมืองปลายทางสุ ดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่ นแคว้นบาวาเรี ย สเน่ห์ของเมืองนี้คือ
อาคารหลายๆหลังจะทาสี หวานๆ หลากสี สัน เหมือนกับสี ลูกกวาดสี สวยๆทั้งเมืองนาท่านเดินเล่นรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่ านเดินทางสู่ เข้ าทีพ่ กั LIUTPOLDPARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

กลางวัน

เมืองฟุสเซ่ น - ฮัลล์สตัท– เมืองซาลส์ เบิร์ก - สวนมิราเบล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท เป็ นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่
ได้รับการบันทึกจากยูเนสโก เป็ นเมืองที่มีความโรแมนติค
เนื่องจากตัวเมืองโบราณอายุกว่า 400 ปี ที่ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาป
ฮัลสตัดด์ที่ในอดีตไม่สามารถเดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ ปั จจุบนั
มีการขุดเจาะอุโมงค์ลอดใต้ภูเขา เพื่อเดินทางสู่ ฮลั ลสตัดด์ได้
อย่างสะดวกสบายให้เวลาท่านเดินลัดเลาะเรี ยบริ มทะเลสาบบน
ถนนซี สตราซ ระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่เรี ยงรายไปด้วยร้านขายของหน้าตาน่ารักตามสไตล์ออสเตรี ยนอัลไพน์ ที่แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามตลอดถนนซี สตราซ สุ ดทางเดิน
จะมีจตุรัสประจาเมืองซึ่ งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลานที่สร้างบรรยากาศให้งดงาม และ
โบสถ์ทรงโกธิค ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรี ย
อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารี สแห่งฝรั่งเศส และเป็ นที่รู้จกั กันว่าเวียนนาเป็ นนครหลวงแห่งดนตรี
คลาสสิ คที่ครั้งหนึ่งศิลปิ น, คีตกวีผเู ้ รื องนามหลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชีวติ แต่งผลงานดนตรี อยูก่ นั ที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์ เบิร์ก เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็ น
อันดับสี่ ของประเทศที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรคจนได้ชื่อ
ว่าเป็ นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรคเป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอก
ของโลกโวล์ฟกังก์อมาเดอุส โมสาร์ ท และเป็ นสถานที่ถ่ายทา
ภาพยนตร์ อมตะเรื่ อง The Sound of Music และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997 นาท่านสู่
จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่าย รู ปคู่กบั อนุสาวรีย์โมสาร์ ต ชม
มหาวิหารใหญ่กลางเมือง และเดินเข้าชมบริ เวณ ของ สวนมิราเบล ที่งดงาม 1 ในฉากของเดอะซาวนด์ ออฟ มิว
สิ ค เดินเล่นบน ถนนเกไตร ย่านช้อปปิ้ งที่มีบา้ นเกิดของโมสาร์ ตตั้งอยูบ่ นถนนเส้นนี้ดว้ ย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN SALZBURG CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองซาลส์ เบิร์ก - ปราสาทแห่ งกรุ งปราก - ชมเขตเมืองเก่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งปราก สาธารณรัฐเชก เจ้าของสมญานามเมือง
แห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็ นเมืองหลวง และเมืองใหญ่ที่สุดใน
สาธารณรัฐเชค ในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปราก
เป็ นเมืองมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

นาท่านเข้าสู่ ภายในเขตรอบนอก ปราสาทปราก ที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาริ มฝั่งแม่น้ าวัลตาวา อดีตที่ประทับของ
จักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของคณะรัฐบาล จากนั้นนาท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็นและถ่ายรู ปกับ ตัวเมืองปราก ที่อยูค่ นละฝั่งแม่น้ า นาท่านเดินเล่นย่าน จตุรัสเมืองเก่ า ที่มีบรรยากาศ
คึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริ สตัล ซึ่ งโบฮีเมียคริ สตัลนั้นเป็ นที่รู้จกั
และให้การยอมรับกันทัว่ ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็ นเครื่ องประดับ หรื อช่อโคมระย้าที่
งดงาม รวมทั้งนาท่านเดินสู่ สะพานชาร์ ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สาคัญของปราคที่สร้างขึ้นใน
ยุคของกษัตริ ย ์ ชาร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยว
และผูท้ ี่สนใจ
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ สะดวกในการท่องเที่ยว
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE หรือเทียบเท่า
ปราก - บราติสลาว่า - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ล่ องเรื อแม่ นา้ ดานูบ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาว่า นครหลวงแห่งสาธารณ รัฐสโลวัค ที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ เป็ นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง
บราทิสลาวาตั้งอยูบ่ นสองฝั่งแม่น้ าดานูบ ที่บริ เวณพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศ สโลวัค - ออสเตรี ยและฮังการี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาเที่ยวชม กรุ งบราติสลาวา ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของรัฐสภาและรัฐบาล
สโลวัค ถ่ายรู ปกับโบสถ์เซนต์มาร์ ตินและถ่ายรู ปกับปราสาทบราติ
สลาวา ย่านมหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จานวนมาก รวมทั้ง
โรงละครและสถาบันวัฒนธรรม นาท่านเดินทางสู่ นครบูดาเปสต์
เมืองที่ต้ งั อยูส่ องฝั่งแม่น้ าดานูบแยกเป็ น เมืองเก่า และ เมืองใหม่
อันได้แก่ เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็ นที่มาของคาว่า บูดาเปสต์
เจ้าของฉายา ปารี สแห่งตะวันออก ผ่านชม ถนนเส้นที่สวยงาม
ที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นาท่าน ลงเรือล่อง ชมความสวยงามของสองฝั่ง แม่ นา้ ดานูบ
ที่ได้ชื่อว่าในบูดาเปสท์น้ นั เป็ นช่วงที่สวยที่สุด ท่านจะได้ถ่ายรู ปกับ อาคารรัฐสภาทีส่ วยงาม สะพานเชนบริดจ์
สั ญลักษณ์ ของบูดาเปสท์ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั PARK INN RADISSON BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
วันทีเ่ จ็ด

บูดาเปสต์ - เวียนนา - ถนนคนเดินคาร์ ทเนอร์ สตราเซ่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพานดอร์ ฟ เมืองชายแดนระหว่างประฮังการี กับ ประเทศออสเตรี ย นาท่านเดินทางสู่
McArthurGlen Outlet Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระ ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Adidas ,
Aigner , Bally , Benetton , Burberry , Calvin Klein , Crocs , Ecco , Geox , Guess , Hugo Boss , Lacoste , ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ ท่านมีเวลาในการช้ อปปิ้ งมากขึน้
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา นครหลวงที่งดงามของออสเตรี ย อลังการด้วยอาคารสง่างามไม่แพ้ปารี สแห่ง
ฝรั่งเศส และเป็ นที่รู้จกั กันว่าเวียนนาเป็ นนครหลวงแห่งดนตรี คลาสสิ ค ที่ครั้งหนึ่งศิลปิ น, คีตกวีผเู ้ รื องนาม
หลายคน ต่างก็เคยมาใช้ชีวติ แต่งผลงานดนตรี อยูก่ นั จากนั้นให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบน ถนนคนเดินคาร์ ท
เนอร์ สตราเซ่ และยังเป็ นที่ต้ งั แห่ง มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่ น ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั HOTEL VELLEVUE WIEN VIENNA หรือเทียบเท่า
นั่งรถชมเมือง-ถ่ ายรู ปด้ านนอกพระราชวังเชิ นบรุ นน์ -กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนัง่ รถผ่านชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม รอบถนนวงแหวนชั้นในของเวียนนา อาทิ
อาคารรัฐสภา-ศาลาว่าการเมืองเวียนนา-โอเปร่ าเฮ้ าส์ -พระราชวังหลวง นาท่านถ่ายรู ปความงดงามด้านนอกของ
พระราชวังเชรินน์ บรุ นน์ พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮบั สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิง่ ใหญ่
11.30 น.
ได้เวลาสมควร นาท่าน เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา
14.30 น.
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG - 937
วันทีแ่ ปด
กรุ งเทพฯ
05.35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

