
                          Amber Phuket Travel  แอมเบอร์ ภูเกต็ แทรเวลิ  TAT License No. 31/ 00406 

                                        144/18 The Plant, Moo7,Vichitsongkram Rd., T.Kathu, A.Kathu, Phuket 83120 Tel. (66 76) 530-409,410 Fax. (66 76) 510-243 

                                       144/18 หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเกต็ 83120 โทร.(66 76) 530-409,410แฟกซ์. (66 76) 510-243 

                                                           www.amberphukettravel.com Email : info@amberphukettravel.com 

 

เยอรมัน ออสเตรีย สโลวกั เชค 9 วนั 6 คนื 
มิวนิค – อัลลอินัซ์อารีน่า – BMW WORLD – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก  

ฟุสเซ่น – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์   

ซาร์ลบวร์ก – สวนมริาเบล – บ้านเกดิโมสาร์ท – เบิร์ชเทสกาเด่น – ทะเลสาบโคนิค – ฮอลสตัท 

เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ� งย่านคาร์ทเนอร์ – พาร์นดอฟ เอาท์เลท็ 

บราติสลาว่า – เชสกี�ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ปร๊าค – สะพานชาร์ลส – ปราสาทปร๊าค  

กาํหนดวนัเดนิทาง : วนัที� 5-13 พฤษภาคม 2561 

 
วันเสาร์ที� 5 พ.ค. 61 (1)  สนามบินนานาชาติภูเกต็ – โดฮา 

16.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาตภูิเกต็ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ 

เจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรื�องการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ. 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน  โดยเที�ยวบินที� QR 841 

22.10 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 
 

วันอาทิตย์ที� 6 พ.ค. 61 (2)    โดฮา – มิวนิค – อารีน่า – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – นิมเฟนบวร์ก 

01.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  โดยเที�ยวบินที� QR 093 

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั นาํท่านผา่นขั�นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 นาํท่าน บันทึกภาพด้านนอกกับ สนามฟุตบอลอัลลิอนัซ์อารีน่า และ

นาํท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที�  มิวนิคไดรั้บเกียรติให้

เป็นเจ้าภาพเมื�อปี  ค.ศ. 1972 / นําท่านเ ดินทางสู่  เมืองฟุสเซ่น 

(FUSSEN) เมืองที�ตั�งอยูท่างแควน้  บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนัติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงาม 

 ทางดา้นทศันียภาพเป็นที�กล่าวถึงในนามของป่าดาํ ใหท่้านชื�นชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที�เตม็ไปดว้ยความ 

 เขียวขจีของขนุเขา อนัเป็นที�ตั�งของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย และยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่  

 

 



 

 เส้นทางนี� ขึ�นชื�อ และ เป็นที�รู้จกัในนามเส้นทางสาย  โรแมนติกแห่งเยอรมนั / นาํท่านเดินทางสู่ เมือง 

 โฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) เมือง  เลก็ๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี 

 และออสเตรีย ผ่านเส้นทางสายที�มีทิวทศน์ัอนัสุดแสนโรแมนติค 

ท่ามกลางธรรมชาติของเขาสูง / นาํท่าน บันทึกภาพด้านนอกกับ 

ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU CASTLE)  

 ซึ� งเป็นปราสาทที�อยูถ่ดัลงมาจากปราสาทนอยชวานชไตน์ จุดเด่น

ของปราสาทแห่งนี� คือภาพวาดเรื� องราวอศัวินแห่งหงส์ในนิยาย

พื�นบา้นอนัเลื�องชื�อนาํท่านนั�งรถมินิบสั เพื�อเขา้ชมภายใน ปราสาท

นอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ซึ�  งเป็นปราสาทตั�งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยั 

 พระเจา้ลุดวิกที� 2 แห่งบาวาเรียในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที�งดงามมากที�สุดอีกแห่งหนึ�  งของโลก 

  ตวัปราสาทตั�งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นํ�าพอลลทั เขา้ชม 

 ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตั�งอยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพร ที�ซึ� งมีสีสันแปลกแปลง 

  แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงันี� เพิ�งไดรั้บขนานนามว่า นอยชวานสไตน์กเ็พียงภายหลงัจากที�  

 กษตัริยลุ์ดวิกที� 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 เที�ยวชมห้องต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม,หอ้งฮอลล ์

 ที�ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั�งราชาการ์ตนูอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาท 

 แห่งนี�ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์*** หมายเหตุ :  การให้บริการ 

 ของรถมินิบัสขึ�นกบัสภาพอากาศในวนัเดนิทาง หากรถมินิบัสไม่เปิดให้บริการท่านอาจต้องเดนิขึ�นไปตาม 

 เนินเขาสู่ตวัปราสาทใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือขึ�นรถม้า(มีค่าบริการเพิ�มเติมท่านละ 6 ยโูรและต้อง 

 เดนิขึ�นเนินเขาต่ออีกประมาณ 15 นาที ***    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) ซึ� งไดรั้บการขนานนามวา่เป็นประตูของยโุรป เป็นเมืองหลวงของ 

 รัฐบาวาเรีย ตั�งอยูใ่นแถบแม่นํ�าไอซาร์ ซึ� งเป็นเมืองที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากเบอร์ลิน และฮมับูร์ก ปัจจุบนั 

 มิวนิคเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการสื�อสารและการเงินของประเทศเยอรมนั นาํท่านเที�ยวชม เมืองมิวนิค ที�มี 

 ความหลากหลายดว้ยสถาปัตยกรรมที�แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรียแห่งนี� เคยตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง 

 ของราชวงศวิ์ทเทลสบาค และพฒันาเมืองให้มีความสาํคญัที�สุดทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นแหล่ง 

 ผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลติรถยนต์ BMW บันทึกภาพด้านนอกกบั พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก 

  (NYMPHENBURG PALACE) หรือพระราชวงัฤดูร้อน เที�ยวชมสิ�งปลูกสร้างในเขตเมืองเก่าเรียกว่า  

 จตุัรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) อาทิ โบสถที์�มีรูปโดมหวัหอม, ประตูชยั, ยา่นมหาวิทยาลยัเก่าแก่,  

 

 

 

 

 

 



 

 หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเดน้ท ์/ อิสระใหท่้านไดช้อ้ปปิ� ง เริ�มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุด 

 เริ�มตน้ของถนนสายสาํคญัคอื ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) สร้างขึ�นในศตวรรษที� 19 ไดชื้�อวา่เป็น 

 ถนนที�สวยอีกแห่งหนึ�งของเมืองนี�  เป็นที�ตั�งร้านขายของแบรนดเ์นมราคาแพง และเป็นที�ตั�งของโรงแรมหรู 

 ระดบั 5 ดาว นกัท่องเที�ยวที�มาเดินเล่นบนถนนสายนี�  อาจไดก้ระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดบัโลก  

 จตุัรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นกัท่องเที�ยวพลาดไม่ไดที้�จะ ชมตุ๊กตาเตน้รํา ที�ประดบัอยูบ่นอาคารเทศบาล 

 เมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวนั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าที�พัก โรงแรม NH MUNICN MESSE หรือเทียบเท่า 
 

วนัจันทร์ที� 7 พ.ค. 61 (3)  มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกดิโมสาร์ท – เบิร์ชเทสกาเด่น  – ทะเลสาบโคนิก  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองซาลบวร์ก (SALZBURG) ออสเตรียซึ� งตั�งอยูท่างทิศใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี  

 ซึ�งมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง นาํท่านชมเมือง 

 ซาลส์บวร์ก ที�มีชื�อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ� งไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า  

 จึงไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั�งอยูบ่นฝั�งแม่นํ�าล 

 ซาลซคั (Salzach) และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที� 18 นามว่า  

 วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที�

ถ่ายทาของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที�ยิ�งใหญ่ฮอลิวู๊ด นาํ

ท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวงัมิราเบล ที�มีการจดัสวนในสไตล์

บาร็อกที�โด่งดงั ให้  ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลึก นาํ

ท่านข้ามแม่นํ� าาซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพ

ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที�ตั�งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อ

จากนั�นนาําท่านชมบา้นเลขที� 9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระให้ท่าน

ชมร้านคา้ที�รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที�ตั�งอยูต่รง 

 จตุัรัสกลางเมือง เดินเที�ยวชมเมืองเก่าแถวบา้นเกิดของโมสาร์ท ซึ� งเป็นส่วนที�เป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียน 

 เมื� อปี ค.ศ.1996 ซึ� งก็เป็นปีเดียวที�ขึ�นทะเบียนให้ส่วนที�เป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองนี�  ดูๆ อะไรก็ 

 โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่วา่ช็อกโกแลตของที�ระลึกนบัร้อยชนิดร้อยอยา่งก ็ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั�งสิ�น 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเด่น (BERCHTESGADEN)  เมืองท่องเที�ยวที�สาํคญั 1 ใน 6 เส้นทางของ 

 เยอรมนีซึ� งไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางดิอลัไพน์โร้ด” ในอดีตเมืองนี�ยงัเป็นที�ตั�งของฐานบญัชาการพรรค 

 นาซีใหญ่ทางตอนใต ้/ นาํท่านแวะชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก (KONIGSEE LAKE) หรือ ที�รู้จกักนัใน   

 นาม “ทะเลสาบกษตัริย”์ ทะเลสาบแสนสวยที�มีน้ �าใสราวกบัมรกต ดินแดนฟยอร์ดในเขตเทือกเขาแอลป์ที� 

  

 



 

 งดงามที�สุดในเยอรมนั โดยเกิดจากการละลายของธารน้ �าแขง็บนยอดเขาตั�งแต่ยคุน้ �าแขง็ ก่อเกิดเป็นทะเลสาบ 

 ที�สวยงามเป็นอยา่งยิ�งและความมหัศจรรยข์องฟยอร์ดที�มีอยูเ่พียงไม่กี�แห่งในโลก อิสระใหท่้านเก็บภาพสวยงาม 

 ตามอธัยาศยั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม ALPINE KONPRINCE  หรือเทียบเท่า 
 

วนัอังคารที� 8 พ.ค. 61 (4)  เบิร์ทเทชกาเด่น – ฮอลสตัท– เวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ ฮอลสตัท (HALLSTATT) หมู่บา้นมรดกโลก

แสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที�ตั�งอยู่ริม  ทะเลสาบ โอบลอ้ม

ดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่า

เป็นเมืองที�โรแมนติกที�สุดใน Salzkammergut เขตที�อยู่บนอัพ

เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายา

เมืองนี� ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื�นที�มรดกโลกของ 

UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที�ยวชมเมือง

เสมือนหนึ�งท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง เมนูปลาเทราท์  

บ่าย นําท่านเ ดินทาง สู่  กรุงเวียนนา (VIENNA) เ มืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย  เป็นศูนยก์ลางแห่งความเจริญจาก  อดีตกาลมา

สู่ปัจจุบัน เป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ� งราชวงศ์ฮับส์บวร์กเป็น

ราชวงศ์ที�มีบทบาทเด่นที�สุดในประเทศ “เวียนนา” เป็นเมืองที�

ไดรั้บการขนานนามว่า “เป็นเมืองที�มั�งคั�งดว้ยศิลปะและการดนตรี

ระดบัโลก” นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัฮบัส์บูร์ก (Hofburg Palace) ซึ� งเป็นกลุ่มอาคารที�เคยเป็นที�ประทบั 

 ของราชสาํนกัฮปัสบูร์ก มาตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 13 จนถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 20, นาํท่านถ่ายรูปกบั 

 อนุสาวรียจ์กัรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ดา้นหนา้ของอาคารพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรมที� 

 สวยงามยิ�ง  หลงัจากนั�นนาํท่านสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ยา่นชอ้ปปิ� งหลกัของเวียนนา 

  ซึ� งท่านสามารถใชเ้วลาเดินชมสินคา้นานาชนิดหรือชมความงามของโบสถเ์ซนตส์ตีเฟ่น ในศิลปะแบบโกธิค  

 ใจกลางเมืองหรืออาจใชเ้วลาวา่งทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี�  พร้อมเคก้ที�มีชื�อเสียง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม KAVALIER หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

วนัพุธที� 9 พ.ค. 61 (5)  เวียนนา – พระราชวงัเชิร์นบรุนน์ – พาร์นดอฟ เอาท์เลท็ – บราติสลาวา  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นํ า ท่ า น  เ ข้ า ช ม ภ า ย ใ น  พ ร ะ ร า ช วั ง เ ชิ น บ รุ น น์ 

(SCHONEBRUNNE PALACE) ตั�งอยู่ในกรุงเวียนนา

ประเทศ  ออสเตรีย ในอดีตเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดิ

แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั� งแต่คริสต์ศตวรรษที� 18 จนถึง 

พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von 

Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที�รวบรวมผลงาน

ทางศิลปะการ 

 ตกแต่งชั�นเยี�ยมจาํนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที�ตั�งของสวนสัตวแ์ห่งแรกของโลกเมื�อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบนั 

 ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงมากในกรุงเวยีนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 

 นาํท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปปิ� งสินคา้ 

 แบรนด์ เนมมา กมาย อาทิ  เ ช่น  GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 

GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอีกมากมาย /  

 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  บ ร า ติ ส ล า ว า 

(BRATISLAVA) ประเทศสโลวกั สโลวาเกีย หรือชื�อทางการคือ สาธารณรัฐสโลวกั (Slovak  Republic) 

  เป็นสาธารณรัฐที�ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภมิูภาคยโุรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดต่อกบั 

 สาธารณรัฐเชก็ ทางเหนือติดต่อกบัโปแลนด ์ทางตะวนัออกติดต่อกบัยเูครน ทางใตติ้ดต่อกบัฮงัการี  

 และทางตะวนัตกเฉียงใตติ้ดต่อกบัออสเตรีย เมืองใหญ่ที�สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบนั 

 สโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ�งของสหภาพยโุรป และไดเ้ปลี�ยนสกลุเงินของประเทศจากโครูนาสโลวกัมา 

 เป็นยโูรเมื�อวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2552 / นาํท่านเที�ยวชมกรุงบราติสลาวา บันทึกภาพด้านนอกกบั  

 ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ซึ� งเป็นอาคารทรงสี�เหลี�ยมผนืผา้ตั�งอยูบ่นเนินเขาร็อกกี� ฮิลล ์

 ริมฝั�งแม่นํ�าดานูบสร้างขึ�นตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 9 – 18 ซึ� งเคยถูกเพลิงไหมเ้สียหายจากนั�นมีการก่อสร้างเรื�อยมา  

 และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั� งในปี 1956-1964 ซึ�งท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมืองไดจ้าก 

 มุมของปราสาทแห่งนี�  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

วนัพฤหัสฯที� 10 พ.ค. 61 (6) บราติสลาว่า – เชสกี�ครุมลอฟ – ปร๊าค 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง เ ช ส กี� ค รุ ม ล อ ฟ  ( CESKY 

KRUMLOV) ชมเมืองโบราณที�มีอายมุาตั�งแต่ศตวรรษที� 11 

จากการก่อตั�งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็น

ของอาณาจกัรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดทา้ยเมืองกก็ลบัมาอยู่

ในการปกครองของตระกลู Schwarzenberg และครุมลอฟก็

เจริญขึ�นเรื�อยๆ จากการที�อยู่ในเส้นทางการคา้ขายในอดีต 

และยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที�ไดรั้บ

การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกต้ั�งแต่ปีค.ศ.1992 / นาํท่าน บันทึกภาพด้านนอกกับ ปราสาทครุมลอฟ (CESKY 

KRUMLOV CASTLE) ที�ไดรั้บการเปลี�ยนแปลงและต่อเติมในหลายยคุสมยั เปลี�ยนมือเจา้ของหลายครั� งหลายครา

แต่กย็งัคงความงดงามของปราสาทที�ตั�งอยูบ่นเนินเขาในคุง้นํ�าวลัตาวา 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินสู่ กรุงปร๊าค (PRAGUE) เที�ยวชมบริเวณ จตุัรัส

เมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) ในพื�นที�  กว่า 

8 ตร.กม. ที�องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศให้เป็นมรดกโลก เป็น

สถานที�นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็น

อาคารและวิหารเก่าแก่อายกุว่า 600-700 ปี  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN CONGRESS หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที� 11 พ.ค. 61 (7)     ปร๊าค – ปราสาทปร๊าค – มหาวหิารเซนต์วตุิส – ย่านเมืองเก่า – สะพานชาร์ลส – โดฮา – ภูเกต็  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่าน เข้าชมภายใน ปราสาทปร๊าค (PRAGUE CASTLE) 

ปราสาทที�ใหญ่ที�สุดในสาธารณรัฐเชค ตั�งอยูบ่น  เนินเขา ริมฝั�ง

แม่นํ� าวัลตาวา อดีตที�ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเ มีย 

ปัจจุบนัเป็นที�ทาํการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที�

สามารถมองเห็นตวัเมืองปรากที�อยูค่นละฝั�งแม่นํ�า ที�ท่านจะเห็น 

 ถึงชื�อที�มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่านจะเห็นยอด

แหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั�งยอดโบสถต่์างๆ อีกดว้ย 

เดินผา่นเขตอุทยานที�สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆ อีกมากมาย / เดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน 

  (GOLDEN LANE) สถานที�ที�เคยเป็นร้านขายของในยคุแรกๆ และเปลี�ยนมาเป็นที�พกัขององครักษ ์มหาดเลก็  

 



 

 และปัจจุบนัเป็นแกลเลอรี�  ร้านขายของที�ระลึกต่างๆ นาํท่านชม 

มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST. VITUS CATHEDRAL) วิหาร  

ประจําราชวงศ์ซึ� งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที�ประดับด้วย

กระจกสีแบบสเตนกลาสอยา่งสวยงาม  

 แลว้ยงัเป็นที�เก็บมงกุฎเพชรที�ทาํขึ�นในสมยัพระเจา้ชาร์ลสที� 4 

กษัตริยผ์ูส้ร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอก

ของปราสาทอนัสวยงาม 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที�สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ 

(CHARLES BRIDGE) ที�ทอดข้ามแม่นํ� าวลัตาวา  เป็น

สัญลกัษณ์ที�สาํคญัของปรากที�สร้างขึ�นในยคุของกษตัริยช์าร์ลส

ที� 4 ปัจจุบนัเป็นสถานที�ที�เหล่าศิลปินต่างๆ นาํผลงานมาแสดง

และขายให้กับนักท่องเที�ยวและผูที้�สนใจ เดินเล่นย่านจัตุรัส

เมืองเก่าที�มีบรรยากาศคึกคกัตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้าน

ขายของนานาชนิด รวมทั� งร้านคริสตลัซึ� งโบฮีเมียคริสตลันั� น

เป็นที�รู้จกัและใหก้ารยอมรับกนัทั�วยโุรป แมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆ กนิ็ยมนาํไปเป็นเครื�องประดบัหรือ 

 ช่อโคมระยา้ที�งดงาม รอชมนาฬิกาโบราณที�จะมีตวัตุก๊ตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆ ชั�วโมง 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN CONGRESS  หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที� 12 พ.ค. 61 (8)  ปร๊าก – โดฮา – ภูเกต็  

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่สนามบินปร๊าค เพื�อผา่นขั�นตอนการทาํคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร-ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง 

 ตรวจหนงัสือเดินทางและชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

09.25 น.  ออกเดินทางกลบัภูเก็ต โดยเที�ยวบิน QR 290 

16.25 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 

20.00 น. ออกเดินทางกลบัภูเก็ตโดยเที�ยวบินที� QR 842 

 

วนัอาทิตย์ที� 13 พ.ค. 61 (9) ภูเก็ต  

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ   

คณะอย่างตํ�า 25 ท่าน    

ผู้ใหญ่ ท่านละ  63,900  บาท 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 51,000 บาท  (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม  2 ผู้ใหญ่+1เด็ก) 

 

อตัรานี�รวม 
*ค่าตั�วเครื�องบินตามรายการทวัร์  

*ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งห้อง) 

* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ 

* ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

* ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเกบ็  

    ณ 31 ม.ค.60 

อตัรานี�ไม่รวม 
* ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า ประมาณ 2,500-4,000 บาท เนื�องจากอาจมีการเปลี�ยนแปลงราคาและวิธีการขอวีซ่าของประเทศเยอรมนัใน

ปี 2561 

* ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 40 ยโูร 

* ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

* ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

* ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

* สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเกบ็เพิ�ม 

* ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 

 

 

 


