
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วเจาะลกึวฒันธรรมพื้นเมอืง 

สาธารณรฐัเชคและเมอืงเวยีนนา 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเ่ดินทาง 

13 – 20 เมษา 62 

27 เมษา – 4 พฤษภา 62 

8 – 15 มถิุนา 62 

29 มถิุนา – 6 กรกฎา 62 

10 – 17 สงิหา 62 
 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนาชาตสิวุรรณฏม ิ 

22.30 น.          พร้อมกันทีท่่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย  ขัน้ 4  ประต ู 4  แถว H      

                       เจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบัและให้อาํนวยความสะดวกเรื่องเอกสารเช็คอินและสัมภาระ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    เวยีนนา (ออสเตรยี) – เทลช์ – เชสกี ้ครมุลอฟ 

01.20 น.          ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ  ไปยังกรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย  

                       โดยสายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่ TG  936   อาหารและเครือ่งดื่มบริการท่านบนเที่ยวบนิ 

07.15 น.          เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุเวยีนนา  ประเทศออสเตรยี (เวลาที่ออสเตรียช้ากว่าประเทศไทย 

                       ประมาณ 5 ชั่วโมง  กรุณาปรบันาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น  เพื่อสะดวกต่อการนัดหมายต่างๆ 

                       หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  เดนิทางไปสูเ่มอืงเทลช ์(Telc)   เยี่ยมชม 

                       เมืองเทลช์ เมืองอันแสนงดงาม จัดเป็นมาสเตอร์พซีของสถาปัตยกรรมสมัยเรอเนสซองซ์  ตั้งอยู่ทาง 

                       ตะวันตกเฉยีงใต้ของแคว้นโมราเวีย  เยีย่มชมจตุรัสใจกลางเมืองเปน็สถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองซ์  



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

                       ตึกรามบ้านช่องแบบจัว่หลังคาสูงหลากสีสันราวกบัเมืองในเทพนิยาย  เดินชมอาเขตที่มีร้านกาแฟและ 

                       รา้นคา้นา่รกัและชมวิวปราสาทแสนโรแมนติก 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                       จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเชสกี ้ครมุลอฟ (Cesky Krumlov)  เมืองทางตอนใตข้องแคว้นโบฮีเมียรมิแม่น้ํา 
                 วัลตาวา เปน็เมืองยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยีย่ม ได้รับการขึ้นทะเบยีนเปน็มรดกโลกจาก  
                 UNESCO  เดินชมเขตเมืองเกา่เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ นาํชมความโดดเด่นของสถาปตัยกรรมยุคฟื้นฟู 

                 ศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองซ์  ชมความอลังการของปราสาทและโรงละครยคุบารอ็ค (Baroque)  
                       เดินชมถนนคดเคี้ยวกลางเมืองและบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างตั้งแตยุ่คกลาง สวนและแกลลอรี่อันสวยงาม 
                       และอสิระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกตามอธัยาศัย 

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

                       โรงแรมที่พกั  ณ  Leonardo Hotel  หรอืเทียบเทา่      พักผ่อนตามอัธยาศัย                 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เชสกี ้ครมุลอฟ – ปราก 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

                      จากนัน้เดนิทางไปยงักรงุปราก (Prague)  เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งได้สมญานามว่า เมือง 

                       แห่งปราสาทร้อยยอด และนับว่าเป็นเมอืงที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึง่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

                       จาก UNESCO กรุงปรากเต็มไปด้วยสถานทีท่่องเที่ยวสวยงามมากมาย เช่น ปราสาทปราก และวิหาร 

                       เซนต์วติัส สะพานชาร์ลส์ ที่สรา้งตั้งแตส่มัยยุคโกธิคเหนือแม่น้าํวัลตาวา ศาลาว่าการเมืองโบราณและ 

                       นาฬกิาดาราศาสตร์อันเล่ืองชื่อ ถนนคดเคี้ยวในเขตชุมชนยิว ทา่นจะพบว่ากรุงปรากมีเสน่หช์วนให้ 

                       หลงใหลราวต้องมนต ์   นําท่านชมกรุงปราก ชมปราสาทปรากที่เปน็ป้อมปราการที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุด 

                       ของโลก 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
                       เดินชมเมืองเก่า สะพานชาร์ลส์ ที่สรา้งตัง้แต่สมัยยคุโกธิค แม่น้าํวัลตาวา ศาลาวา่การเมืองโบราณและ 
                       นาฬกิาดาราศาสตร์อันเล่ืองชื่อ ชมถนนคดเคี้ยวในเขตชุมชนยวิ Parizka Luxury shopping Street 
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

                       โรงแรมที่พกั  ณ  Sovereign  Hotel    หรือเทียบเทา่    พักผ่อนตามอัธยาศัย       

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     ปราก – เยชเตด็ – ครสิโตโฟโว อดุลิี ่– สดสิลาวา – ลเิบเรช 

07.00 น.          รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พัก 

                        ออกเดินทางสู่เส้นทางชนบทอันงดงามของแคว้นโบฮีเมียตอนเหนือ เพลิดเพลินกบัทัศนียภาพของป่าสน 

                       หนาทบึ ภเูขาสูงสลับกับทุ่งดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน และใบไม่เปล่ียนสีตระการตาในฤดูใบไม้ 

                       รว่ง    ขึน้เคเบิล้คารเ์ยีย่มชมหอสง่สญัญาณโทรทศันต์ัง้อยูบ่นยอดเขาเยชเตด็ (Jested)   สร้างขึ้น 

                       ระหวา่งปี 1953-1968 จากบนหอในวันที่อากาศแจ่มใสไม่มีเมฆบัง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแคว้น 

                       โบฮีเมียเหนอืโดยรอบสดุสายตารวมทั้งชายแดนประเทศเยอรมันและโปแลนด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
                       เยีย่มชมหมูบ่า้นครสิโตโฟโว อโุดลี่   หมู่บ้านเอกลักษณท์างแควน้โบฮีเมียเหนอื ชมหมู่บา้นที่งดงาม 
                       ดุจเมืองตุ๊กตาทา่มกลางเนินเขาและป่าสน เดินชมบา้นทีส่ร้างดว้ยไม้ท่อนขัดลายทาสแีละประดบัด้วยจั่ว 
                       เซรามิกลวดลายสวยงาม  ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ประจําเมือง ทีน่ับเป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์อันดับ 
                       สามของประเทศต่อจากอันดับหนึ่งที่ปรากและอันดับสองที่เมืองโอโลโมส  เดินเล่นและพบปะกบัชาวเมือง 
                       ที่มีอัธยาศัยไมตรี เข้าถึงชีวิตและความเป็นอยู่ทา่มกลางธรรมชาตทิี่เรียบง่ายของชาวโบฮเีมียเหนือ  
                       เป็นดินแดน unseen ที่นักท่องเที่ยวตา่งชาติยังไม่เคยไปสัมผัส 
                       เดนิทางสูห่มูบ่า้นสดสิลาวา ชมหมู่บ้านในชนบททีส่งบสวยงามอีกแห่งหนึ่ง เดินเล่นตามอัธยาศัย  
                       รว่มกิจกรรมอันน่าสนกุสนานในการปิ้งบาร์บีควิ เก็บสตรอเบอรรี ่(ชว่งประมาณเดือนมิถุนายน) หรือเก็บ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        เห็ดป่า (ชว่งเดือนกันยายน-ตุลาคม) และร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารค่ําพื้นเมืองแบบ 
                        home cooked โดยเจ้าของบ้านผู้มีอัธยาศัยไมตร ี                  

 

เย็น         รับประทานอาหารค่าํแบบ Home Cooked ณ หมู่บา้นสดิสลาวา 

โรงแรมที่พกั  ณ   Grand  Hotel  Imperial   หรือเทียบเท่า  พกัผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    ลเิบเรช – คทุนา่ โฮรา – เลดนชิเช ่– มคิลูอฟ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพ่ัก 

                      นาํทา่นชมเมอืงลเิบเรช (Liberec)  ชมจตุรัสดร.เอ็ดเวิร์ด เบเนส ประธานาธิบดีสองสมัยของเชคโกสลวา 

                      เกียและนักการเมืองคนสาํคัญ ชมศาลาวา่การเมือง และโรงละครไซดา ศิลปะแบบเรอเนสซองสท์ี่งดงาม  

                      เมืองลิเบเรชในอดีตมีความสําคัญเปน็อันดับสองของแคว้นโบฮีเมีย เคยเป็นศูนย์กลางอตุสาหกรรมทอผ้า 

                      และอุตสาหกรรมโลหะในอดตี   จากนัน้เดนิทางไปชมเมอืงคทุนา่ โฮรา (Kutna Hora)  ที่อยู่ตอนกลาง 

                      ของแคว้นโบฮีเมีย   ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO   ชมความสวยงามของวิหาร 

                      เซนตบ์าบารา่ที่เป็นสถาปตัยกรรมแบบโกธิคยุคปลาย   เมืองคทุน่า โฮร่า เดิมเปน็เมืองเหมืองเงิน ตั้งอยู่ใน 

                      โบฮีเมียตอนกลาง    เยี่ยมชมความรุ่งเรืองในอดีต ตื่นตากบัโบสถ์เซ็นต์บาบารา่ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 

                      โกธิคยุคปลาย     ชมปราสาทวาเลนเชียนที่ในอดตีเป็นที่ประทับของกษตัริย์และโรงกษาปณ ์  ชมวิหาร   

                       Cathedral of Our Lady  วิหารโกธิคในเมืองเซดเล็ค (Sedlec) ทีภ่ายในประดับดว้ยโครงกระดูกมนุษย ์

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร 

                       จากนัน้เดนิทางไปเมอืงมคิลูอฟ (Mikulov)  เมืองมิคูลอฟ เมืองโบราณจากยคุกลาง ศูนย์กลางแหล่งผลิต 

                       ไวน์ระดบัโลกของสาธารณรฐัเชค  ตั้งอยูในแควน้โมราเวียตอนใต้   ระหวา่งทาง แวะชมสวนปราสาทเลด 

                       นชิเช ่  อันงดงามอลังการมีพื้นที่ถึง 200 เฮกตาร์ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึง่ในยุโรป อยู่ในบริเวณภูมิทศัน์ทาง 

                       วัฒนธรรมของเลดนิชเช-่วาลติชเช ่ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

เย็น            รับประทานอาหารเยน็  ณ ภัตตาคาร 

                       โรงแรมที่พกั  ณ   Templ  Hotel     หรอืเทียบเทา่   พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     มคิลูอฟ – พารน์ดอลฟ์ – เวยีนนา (ออสเตรยี) 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

                       นาํทา่นชมบรเิวณเมอืงเกา่ของมคิลูอฟและบรเิวณปราสาท    จากนัน้เดินทางสู่ศูนย์สินคา้แบรนด์เนม 

                       พารน์ดอลฟ์ เอา้ท์เล็ท แบรนด์เนมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง   อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินคา้แบรนด์ต่างๆ 

                       ตามอธัยาศัย 

กลางวัน            อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ 

                        จากนัน้เดนิทางสูก่รงุเวยีนนา  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของออสเตรยี ริมแม่น้ําดานูบ ระหว่างทาง 

                        ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพอนัสวยงามของกรุงเวียนนา 
เย็น             รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

                        โรงแรมที่พกั  ณ   Austria Trend Hotel Rathauspark    หรือเทียบเทา่   พักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง   เวยีนนา –  กรงุเทพฯ                    

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมทีพ่ัก 

                      จากนั้นอสิระให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

                       จนไดเ้วลาสมควรนาํทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตกิรงุเวยีนนา  ประเทศออสเตรยี 

                       เพื่อเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

14.35  น.         ออกเดนิทางจากทา่อากาศยานนานาชาติกรุงเวียนนา   ประเทศออสเตรีย 

                       โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 937      อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง 

 
 
 

 
 

 
 


