
 

 

 

 

ทัวร์ยุโรป 9 วัน 6 คืน เท่ียวเยอรมัน เช็ก ฮังการี ออสเตรีย มิวนิค ปราสาทนอย
ชวานชไตน์ ฮัลสตัท บูดาเปสต์                          รหสัทวัร ์  WD10092562246 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

 

• เที่ยว : มิวนิค-ปราสาทนอยชวานชไตน์-การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น-ยอดเขาซุกสปิตเซ่-มิวนิค-จัตุรัสมา
เรียนพาซ-ซาลส์เบิร์ก-ฮัลสตัท-เชสกีค้รุมลอฟ-ปราค-มหาวิหารเซนต์วิตุส-สะพานชาลส์-หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์-จัตุรัสเมืองเก่า-บราติสลาว่า-บูดาเปสต์-ล่องแม่น ้าดานูบ-ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบา
สเตียน-จตุรัสฮีโรสแคว์-เวียนนา-พระราชวังเชรินน์บรุนน์ 

•  ช้อป  :ถนนคคาร์เนอร์ 

•  กิน : ขาหมูเยอรมัน+เบียร์-เมนูปลาเทร้า-เป็ดโบฮีเมี่ยน-ซุปกูราซ 
 

 

59,999  เร่ิมตน้  

บาท/ 



 

  

 

 

17.00 น.          พร้อมกันที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.55 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยเที่ยวบินที ่QR833 / QR059 แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่กรุงโดฮา กาตาร์ 

 

 

06.55 น.          เดินทางถึง : เมืองมิวนิค 

เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อต้ังในคศ1158 มีบรรยากาศ
ร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย 

                        น าท่านสู่ : เมือง โฮเฮนชวาล์ฟเกา 

เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา เป็นเมืองท่ีน่าอยู่มาก อากาศสดช่ืน บ้านเมืองสวยงาม ต้ังเรียงรายอยู่รวมๆกัน อีกทั้งผู้คนของเมืองนี้ก็มี
อัธยาศัยไมตรีที่ดีอีกด้วย ปีหนึ่งๆ มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่เมืองนี้โดยประมาณ 2 ล้านคน โดยเฉพาะเที่ยวชมพระราชวังหลวง 
ที่นี่..มีร้านอาหาร,เกสต์เฮ้าส์, โรงแรมและร้านค้าของท่ีระลึก บริการนกัท่องเที่ยวมากมาย 

                                                           น าท่านชม : ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์ 

 

 

 

 

 

DAY 

1 

DAY 

2 



ปราสาทนอยส์ชวาสไตน์ ปราสาทแสนสวยต้ังตระหง่านบนยอดเขา งดงามดั่งเทพนิยาย ทิวทัศน์โดดเด่นรอบล้อมด้วยทะเลสาบ
และธารน ้า ภายในตัวปราสาทตกแต่งไว้อย่างอลังการ สร้างในปี ค.ศ. 18-19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 เชิญเยี่ยมชมห้อง
ทรงงาน ห้องบรรทม ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต พร้อมสัมผัสความงดงามของปราสาทที่ยากเกินกว่าจะ
บรรยาย แม้กระทั่งราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์ยังได้จ าลองแบบไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวน
สนุกดิสนีย์แลนด์ 

เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร 

พัก                  น าท่านสู่ : เมือง การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น 

หรือ เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เซ่น เมืองท่องเที่ยวเล็ก ๆ ต้ังอยู่ใกล้ๆกับเขาซุกสปิตเซ่ยอดเขาสูงสุดของเยอรมนี บ้านเรือน
สวยงามศิลปะแบบบาวาเรียนรอคโคโค เมืองนี้แบ่งเป็น2เขต คือ เขต Garmisch และเขต Partenkirchen เมืองนี้งดงามด้วย
ภาพวาดบนก าแพงบ้านที่เดนิชมไม่รู้เบ่ือ ควบคู่กับการพบเจอชาวเมืองท่ียังใส่ชุดพื้นเมือง กางเกงส้ันแค่เข่า เส้ือปักลูกไม้ เป็น
ปกติวิสัย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมกีฬากลางแจ้งท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นว่ายน ้า ข่ีจักรยาน เทนนิส กอร์ฟ ล่องแพ 
เล่นสเก็ต สกี ไปจนถึงสโนบอร์ด 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่าที่ ภัตตาคาร 

พัก                 เข้าที่พกั ณ Mercure Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                   

             น าท่านน่ังรถไฟสู่ : ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

 

 

DAY 

3 



ซุกสปิตเซ่ ...ยอดเขาสูงสุดในเยอรมันของเทือกเขาแอลป์ระดับความสูง 2,964 เมตร วิวสวยงาม เหมือนยอดเขาทิตลิสและยอด
เขาบนเทือกเขาแอลป์จุงเฟราที่สวิส สามารถเดนิทางไปได้ทั้งทางรถไฟ รถยนต์ ไต่เขา และกระเช้าไฟฟ้า เชิญเที่ยวชมทั้ง ศิลปะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ สบายๆ กับดอกไม้งามทั้งทิวลิป ฮายาซินต์ ฯลฯ วิวทะเลสาบที่อยู่เบื้องล่างเก็บภาพประทับใจ 

                     อิสระให้ท่านสัมผัสกับลานหิมะ และธารน ้าแข็ง 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา 

บ่าย               น าท่านสู่ : เมืองมิวนิค 

เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอิซาร์ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ3ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอร่ีดีที่สุดด้วย เชิญเที่ยวชมมหานครแห่งนี้ ก่อต้ังในคศ1158 มีบรรยากาศ
ร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย 

                                                              น าท่านชม : จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ต้ังอยู่เขตเมืองเก่าใจกลางเมือง แวดล้อมด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ดูภาพชีวิตของคน
มิวนิคในยามเย็น ตามร้านอาหารกลางจัตุรัส ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพากันมาชุมนุมดื่มเบียร์ พบปะสนทนา พลาดไม่ได้
เลือกชมตุ๊กตาเต้นร าที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่าเวลา 11.00น.ของทุกวัน ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวท่ีมา
เยือน ล้วนเกิดขึน้ด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งราชวงศ์วิทเทลสบาคทั้งส้ิน 

                                                   อิสระให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า ณ ย่านถนนคนเดิน 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่าที่ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขาหมูเยอรมัน+เบียร์ 

พัก                  เข้าทีพ่ัก ณ Mercure City Munich Hotel หรือระดับเดียวกัน 



 

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                     น าท่านสู่ : เมืองซาลส์บูร์ก 

เมืองซาลส์บูร์ก หรือ ซาลซ์บวร์ก เมืองสวยแสนโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1996 เป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง "โมสาร์ท" และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์อมตะ (ที่สร้าง
จากเร่ืองจริงของคุณครูมาเรีย) เร่ืองมนต์รักเพลงสวรรค์ ซ่ึงท าให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเมืองนี้มีอดีตที่เติบโตมาจาก
การผลิตเกลือและการค้าเกลือซ่ึงในยุคนั้นมีค่าประดุจทองค าขาว ดังนั้น“เกลือ”จึงเป็นที่มาของท้ังช่ือแคว้นและเมือง  

                                                                    น าท่านชม : อุทยานมิราเบลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ สวนดอกไม้มิราเบล เป็นอุทยานของปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่แต่งงาน จัดได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนนี้เคยถ่ายท า
ภาพยนตร์เป็นฉากหนึ่งเร่ือง “มนต์รักเพลงสวรรค์” ที่โด่งดังไปทั่วโลก เชิญชมสวนแคระ ซแวร์เกิล การ์เท่น ที่แปลกตา,การจัด
ดอกไม้ประดับอย่างงามตาหลากหลายสีสัน,สวนวงกต,โรงละครในแมกไม้และทิวทัศน์ของ ป้อมปราการโฮเฮ็นซัลสบวร์ก ซ่ึงต้ัง
ตระหง่านบนยอดเขาเป็นฉากหลังเพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับสวนแห่งนี้ 

                                                    น าท่านสูู่ : จตุรัสโมสาร์ทและอนุสาวรีย์โมสาร์ท 

 

 

 

 

DAY 

4 



สร้างขึน้กลางเมืองซาลซบวร์ก ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีอีกเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรีย และเป็นบ้านเกิดของคีต
กวีเอก 'โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท' เพื่อที่ร าลึกถึงนักดนตรีเอกของโลก โมสาร์ทมีชีวิตอยู่ช่วง 27มค.พศ.2299-5ธค. พศ.2334 
โมสาร์ทนั้น เป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีช่ือเสียงก้องโลก มีงานประพันธ์เพลง 700 ชิ้น รวมทั้งโอเปร่า 
ปัจจุบันผลงานต่างๆของเขาได้ถูกน ามาจัดจ าหน่ายเป็นส่ือต่างๆ มากมาย 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                                                  น าท่านสู่ : เมืองฮัลล์สตัทท์ 

 

 

 

 

 

ฮัลล์สตัทท์ เมืองท่ีต้ังอยู่ริมทะเลสาบที่สวยทีสุ่ดในโลก ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ภาพของหมู่บ้านที่มีเทือกเขา
เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลังท่ีงดงามราวภาพวาด คือ ภาพที่ถูกเผยแพร่ไปมากที่สุดของประเทศออสเตรีย เป็นเมืองท่ีมีเหมือง
เกลืออายุเก่าแก่สุด มีอายุกว่า 4,500 ปี และเป็นเมืองชนบทเล็กๆ ในหุบเขา มีอากาศดี สวยงาม เหมือนหมู่บ้านพักต่างอากาศริม
ทะเลสาบ มีร้านอาหารไม่มาก ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาโดยรอบ มีทะเลสาบ นกบิน ห่านและเป็ดสวยๆ ในน ้าตามธรรมชาติ เป็นวิถี
ชีวิตของคนท้องถ่ินจริงๆ 

                                                             น าท่านสู่ : เมือง เชสกี ้ครุมลอฟ 

เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี 
ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองท่ีได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมของประเทศ 
ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทคร้ังใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าช่ืนชม จาก
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโก้ได้ขึน้
ทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 

ค ่า                บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดกับ เมนูปลาเทร้า 

พัก               เข้าที่พกั ณ The Old Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 



 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                                                    น าท่านชม : ปราสาทครุมลอฟ เชสกีค้รุมลอฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มรดกโลกชิ้นหนึ่งสร้างเม่ือปีค.ศ1250 งดงามด้วยสถาปัตยกรรม สมัยเรอเนสซองส์ที่เจริญรุ่งเรืองมาต้ังแต่ศตวรรษที่15 ถือว่า
เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ต้ังอยู่บนเนนิเขาและริมฝ่ังแม่น ้าวัลตาวา ตรง
บริเวณคุ้งน ้าพอดี ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิก Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง ภายในเขตพระราชฐาน มีห้อง
หับต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องบรรทม ห้องบอลรูม และโบสถ์ในปราสาท ห้องเหล่านี้เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนคร ตกแต่ง
ด้วยศิลปอันงดงามทั้งเรอเนสซองส์และบารอค 

                                                                       น าท่านสู่ : กรุงปราก 

"ปราก" เมืองสุดสวยและแสนโรแมนติกจนเป็นที่นิยมของคู่รักและนักเดินทางทั่วโลก ปรากเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไป
ด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายสไตล์ ทั้งโรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส บารอค และองค์การยูเนสโกได้เลือกให้เป็นมรดกโลก
ด้านวัฒนธรรมในปี 1992 เชิญเทีย่วชมสถานส าคญั ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามต่าง ๆ ในทุกยุคสมัย เช่น จัตุรัสฮราดคานีย์ 
ปราสาทแห่งกรุงปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานชาร์ล และอีกหลากหลายสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมให้ได้เม่ือมาเยือน "ปราก" 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                      

DAY 

5 



                                                           น าท่านชม : ปราสาทปราก 

ปราสาทใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึน้ในปี 885 โดยเจ้าชายบริโวจเคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต ปัจจุบัน
เป็นท าเนียบประธานาธิบดี เสมือนสัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวเชครักและภาคภูมิใจ และศูนย์กลางทางการเมืองได้รับการ
บูรณะในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์แบบกอธิค ได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊กว่า เป็นปราสาทโบราณใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร 

                                                             น าท่านชม : มหาวิหารเซนต์วิตัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) ต้ังอยู่ในปราสาท Prague ในเขต Castle District ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น ้า 
Vltava จากใจกลางเมืองปราก สาธารณรัฐเชค มหาวิหารนี้เป็นสถาปตัยกรรมแบบกอธิค ที่สร้างขึน้ในสมัยยุคกลางในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 12-16 และเป็นรูปแบบสถาปัตย์ ที่ช่วยให้สถาปนิกบรรลุวัตถุประสงค์เชิงศรัทธาทางศาสนา ซ่ึงเป็นตัวอย่าง
ของมหาวิหารแบบกอธิคที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ “การเพิ่มพื้นที่ว่างอันศักดิ์สิทธ์ิ” ได้อย่างชัดเจน 

                                                                     น าท่านสู่ : สะพานชาร์ลส์ 

 

 

 

 

 



สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คอีกเเห่งหนึ่งของกรุงปราก ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
สาธารณรัฐเช็กที่ต้ังอยู่ในยุโรปตะวันออก ตัวสะพานนั้นจะทอดยาวข้ามเเม่น ้าวิตาร่า เพื่อเช่ือมพื้นที่ทั้งสองฝ่ังของกรุงปราก ซ่ึง
นั่นก็คือ Lesser Town ที่อยู่ทางฝ่ังตะวันตก และ Old Town ที่อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของเเม่น ้า เข้าด้วยกัน 

                                                            น าท่านชม : นาฬิกาดาราศาสตร์ปราก 

 

 

 

 

 

 

 

นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ต้ังอยู่บริเวณจตุรัสเมืองเก่า ซ่ึงจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของ
นาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู โดยเป็นหอนาฬิกาโบราณที่ยัง
ใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน มีอาคารเทศบาลเมืองท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ.1338 ที่ทุกๆ ต้นช่ัวโมงนาฬิกาจะตีบอกเวลา และมีหุ่นสาวกของ
พระคริสต์ออกมาจากช่องหน้าต่างเล็กๆ ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และยังมีซ้ือเคร่ืองแก้วโบฮีเมียโมเซอร์
ที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกให้เลือกซ้ือชม 

ค ่า                   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนูขึน้ช่ือ เป็ดโบฮีเมี่ยน 

พัก                  เข้าทีพ่ัก ณ Barcelo Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                       น าท่านสู่ : เมือง บราติสลาวา 

DAY 
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เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่บนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ ที่บริเวณพรมแดน
ของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็กด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาเพียง 50 
กิโลเมตร ที่นี่..มีทัศนียภาพของอาคารบ้านเรือนริมสองฝ่ังแม่น ้าที่มีความสวยงาม มีปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวาที่สวยงาม 
ต้ังอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียน และอยู่เหนือลุ่มแม่น ้าดานูบอีกด้วยค่ะ โดยปราสาทแสนสวยแห่งนี้ได้สร้างขึน้โดยการผสมผสาน
ไปด้วยศิลปะแบบกอธิค 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                                                             น าท่านสู่ : เมือง บูดาเปสต์ 

นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล า้ค่า ริมสองฝ่ังแม่น ้าดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน ้าดานูป” แม่น ้าสายโรแมนติกอ
ย่างแม่น ้าดานูบที่แบ่งเมืองออกเป็น 2 เมืองคือ เมืองบูดและเมืองเปสต์ อันเป็นที่มาของช่ือเมืองนี้ เป็นเมืองหลวงของประเทศ
ฮังการีและศูนย์กลางการปกครอง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการคมนาคมขนส่ง มีประชากรมากกว่า1.7ล้านคน และได้
กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวของยุโรปกลางมาต้ังแต่ราวทศวรรศ1990 เชิญสัมผัสความงดงามของปราสาทบูดา,หอศิลป,โบสถ์
แมทเทียส,อาคารรัฐสภาฮังการี และซิต้ี พาร์ค 

                                                     น าท่านล่องเรือชม : แม่น ้าดานูบ ฮังการี 

 

 

 

 

 

 

แม่น ้ายาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นก าเนิดที่แถบป่าด าในเยอรมนี เกิดจากแม่น ้าเล็กๆ 2 สายคือ 
Brigach และ Breg ซ่ึงไหลมารวมกันเป็นแม่น ้าดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นเม่น ้าสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรปที่
ไหลผ่านเมืองต่างๆ และมีความเช่ียวของน ้าน้อยมาก กิจกรรมหลักที่มาถึงบูดาเปสต์คือ การสัมผัสกับบรรยากาศแห่งการล่องเรือ
ดานูบ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝ่ังแม่น ้า มนต์เสน่ห์ที่ไม่เส่ือมคลาย ได้รับการยกย่องว่า
เป็นเมืองโรแมนติก บนสายน ้าแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า                    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ลิม้ลองซุปกรูาซ เข้มข้นที่มีสีแดงสดของพริกปาปริก้า 

พัก                   เข้าที่พกั ณ Mercure Buda Hotel หรือระดับเดียวกัน 



 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                                                                  น าท่านสู่ : คาสเซิลฮิลล์ 

ต้ังอยู่บนเนินสูงตระหง่าน ทางทิศเหนือของริมแม่น ้าดานูบเพียง 48เมตร ฝ่ังเมืองเก่าบูดา ซ่ึงเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์ 
สถาปัตยกรรมสมัยยุคกลางให้ชมได้อย่างดี เช่น พระราชวังเก่า,ป้อมปราการชาวประมง,วิหารมาเธียส และสถานทีเ่ก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย จากเบื้องบนก าแพงสามารถถ่ายรูป มองวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาอีกฝ่ังของแม่น ้าดานูบ เรียงรายด้วย
อาคารสถานทีร่าชการเก่าแก่สวยงาม ถือเป็นมรดกโลกทางสถาปัตยกรรมในสมัยยคุกลางได้ถูกอนุรักษ์ป้องกันไม่ให้ถูกท าลาย
มาก 

                                                 น าท่านชม : ป้อมปราการฟิชเชอร์แมนบาสเตียน 

                                                              

 

 

 

 

   

                                                                    น าท่านชม : จัตุรัสวีรบุรุษ 
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จัตุรัสวีรบุรุษ มีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่ารวมตัวกันก่อร่างสร้างเมืองกันขึน้มา จนถึงปัจจุบัน เลาะเลียบผ่าน
สวนสัตว์และสวนสาธารณะใจกลางเมือง,โรงอาบน ้าแบบ เตอร์กิชที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ต้ังแต่เม่ือ 500 ปีก่อน ข้ามแม่น ้าดานูปสู่ 
คาสเซิลฮิลล์ บนฝ่ังบูดา ดินแดนทั้งสองฟากคือ บูดาเปสต์ มารวมตัวกันในปี ค.ศ.1873 ดินแดนแห่งนี้เคยถูกผู้รุกรานจากมอง
โกลเม่ือพันปีก่อน แล้วชาวเติร์กถึงเข้ามาปกครองต่อในระหว่างปีค.ศ.1526-1626 

                      บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                      น าท่านสู่ : กรุงเวียนนา 

กรุงเวียนนา (Wien) เมืองคุณภาพดีที่สุดของโลก เพราะที่นี่อากาศบริสุทธ์ิ มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น เวียนนาวู๊ด 
ถ ้าซีกร๊อตโต้ เอาส์เลท์พานดอฟ สวนสาธารณะกรุงเวียนนา เกาะดานบู เป็นต้น เชิญสัมผัสกับความรู้สึกวิเศษสุดเม่ือได้อยู่ใน
เวียนนา ท่องไปทั่วถนนสายส าคัญกว้างขวางโอ่อ่า เส้นทางร่มร่ืน ปราสาทในเทพนิยาย สวนดอกไม้และสวนสาธารณะ บ้านใน
เมือง โบสถ์ โรงโอเปร่า โรงละคร และพิพิธภัณฑ์ 

ค ่า                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับเมนู ซ่ีโครงหมูย่างเวียนนา) 

พัก                ทีพ่ัก ณ Art Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                     น าท่านชม : พระราชวังเชินบรุนน์ 

พระราชวังสีเลืองต้ังตระหง่านกับสวนดอกไม้ที่ไกลสุดลูกตา พระราชวังเชินบรุนน์ต้ังอยู่ในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann 
Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งช้ันเยี่ยมจ านวนมาก 
ภายในอุทยานเคยเป็นที่ต้ังของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงมากในกรุงเวียนนา 

                      อิสระช้อปป้ิง : คาร์ทเนอร์สตรีท 

DAY 

8 



ย่านถนนคนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท (Kaerntner Street) เป็นแหล่งถนนคนเดินและชอปป้ิง ส าหรับ คนท้องถ่ิน และนักท่องเที่ยว
ที่นิยมในการนั่งจิบกาแฟต้นต ารับแท้ และซัคเกอร์เค้กที่มีช่ือเสียงของเวียนนา เป็นศูนย์กลางของถนนสายช็อปป้ิงแยกออกไปอีก 
8 แฉก แยกออกไปตามซอยน้อยๆ แต่แน่นไปด้วยร้านค้า 

                 น าท่านสู่ : สนามบินกรุงเวียนนา 

22.40 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที่ QR 186/ QR 832 แวะเปลี่ยน
เคร่ืองที่สนามบินโดฮา 

 

 

 

 

19.00 น.          เดินทางถึง : สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 
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เลือกวันที่เดินทาง

และกดจอง: 

       ผู้ใหญ่ 

      (พักคู่) 

     ผู้ใหญ่ 

   (พักเดี่ยว) 

     ผู้ใหญ่ 

  (พัก 3 คน) 

       เด็ก 

    (มีเตียง) 

      เด็ก 

 (ไม่มีเตียง)  

5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 62,555 บาท 77,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 
 

12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 62,555 บาท 77,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 

19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 62,555 บาท 77,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 

5 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 62,555 บาท 77,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 

23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค.62 62,555 บาท 77,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 62,555 บาท 

4 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 59,999 บาท 74,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 

19 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 59,999 บาท 74,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 

3 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 59,999 บาท 74,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 

15 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 61,555 บาท 76,555 บาท 61,555 บาท 61,555 บาท 61,555 บาท 

2 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 59,999 บาท 74,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 

13 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 61,555 บาท 76,555 บาท 61,555 บาท 61,555 บาท 61,555 บาท 

4 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 59,999 บาท 74,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 



ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่
เกินจ านวนวนั จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/
กระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองท่านละ 7 กิโลกรัม) 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

• ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ
เกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 

• ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเขา้เมืองต่างๆ 

• ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเชา้หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มี
เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนั
เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท าให้ตอ้งมีการเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยทาง
บริษทัฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

• ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 

• ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 

• ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมย่ืนวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 

• ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูม้ีประสบการณ์ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กบั ACE 
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 



• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

• ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

• ค่าน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 20 กิโลกรัม และมีจ านวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน) 

• ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ 20 ยูโรต่อท่าน 

• ค่าทิปพนกังานขบัรถในยุโรป (ท่านละ 2 ยูโร/คน/วนั) 
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