
                       

 
 

ทัวรถ์นัดศรชีวนชมิ 
ออสเตรยี – เชค – เยอรมันโรแมนตกิ ชมิสดุยอดอาหาร  

Gastronomy by Rhinish Travel 
( ก าหนดการเดนิทาง 11 – 18 เมษายน 2561 )  



 

ไรนน์ชิ ทราเวล  ขอน าทา่นเจาะลกึ  เสน้ทางโรแมนตกิ ออสเตรยี – เชค – เยอรมัน   
เริม่ตน้จากออสเตรยีสู ่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ เพชรน ้างามแหง่โบฮเีมยี  หมูม่วลมหาปราสาทแหง่
กรงุปราก อายกุวา่ 600 ปี    ขา้มสะพานชารล์ส ์ทีส่ดุโรแมนตกิ   ยา่นเมอืงเกา่ ไมม่บีา้นเลขที ่แตล่ะบา้นจะ
ใชส้ญัลักษณ์แทน   นาฬกิาโบราณปราก ทีม่อีายเุกา่แกห่ลายรอ้ยปี    เมอืงคารโ์ลววีารี ่ เมอืงตากอากาศที่
ตัง้อยูภ่ายในหบุเขา เมอืงน ้าพรุอ้น  ชมและชมิน ้าจาก บอ่น ้าพรุอ้นคารโ์ลววีารี ่ ดว้ยถว้ยเซรามกิออกแบบ

เฉพาะส าหรับการดืม่น ้าจาก นูเรมเบริก์ เมอืงสถาปัตยกรรมยคุกลาง  โรเท็นเบริก์ เมอืงเกา่ตัง้อยูภ่ายในก าแพง
เมอืงโบราณ    เมอืงไฮเดลเบริก์ ชม ปราสาทไฮเดลเบริก์  ตัวปราสาทเดมิจะเป็นป้อมปราการมากอ่นแต่
ภายหลังมาเปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศัย  สู ่ ยา่นเมอืงเกา่แฟรงกเ์ฟิรต์  บา้นยคุกลางทัง้สามหลงัในบรเิวณ
จัตรุัสเรอเมอร ์  เขา้ชอ้ปป้ิงบนถนน GOETHESTRABE  ชมิสดุยอดอาหารบางรา้นทีรั่บการประกันความ
อรอ่ยโดย  ม.ร.ว. ถนัดศร ีสวัสดวิัตน ์ คณุชาย ยอดนักชมิ ผูรู้จ้รงิดา้นอาหาร  

 
 



 
 
 
  

ภัตตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ  สดุยอดภตัตาคารทีด่ทีีส่ดุหนึง่ในสองของกรงุเวยีนนา 
 

ภัตตาคารมหาปราสาทแหง่กรงุปราก  ชมิอาหารพืน้เมอืงเชคจากภัตตาคารทีต่ัง้บนมหาปราสาทกรงุปราก
ทีว่วิสวยงามทีส่ดุในกรงุปราก 
 

ภัตตาคารพืน้เมอืงตน้ต ารับเชค  ชมิอาหารตน้ต ารับสาธารณรัฐเชค ทีส่บืทอดการท ามานานกวา่ 60 ปี 
 

ภัตตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ  ภตัตาคารทีไ่ดรั้บการกลา่วขวญัในกรงุปรากทีท่า่นตอ้งลิม้ลอง 
 

   

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันแรก  กรงุเทพฯ  –  กรงุเวยีนนา 
23.20 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4  บรเิวณประต ู3  เคาน์เตอร ์D  สายการบนิไทย 

(TG)  พบเจา้หนา้ทีแ่ละหัวหนา้ทัวรข์องบรษัิท ไรนน์ชิ ทราเวล  จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกให ้
ทา่นกอ่นขึน้เครือ่ง พรอ้มจะเดนิทางไปกบัคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิารทา่นตลอดการเดนิทาง 

 

วันทีส่อง  กรงุเวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์– น่ังรถมา้ชมเมอืง – มหาวหิารเซนตส์เตฟาน  
    ถนนการด์เนอร ์– ภัตตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ 

01.20 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเวยีนนา  ประเทศออสเตรยี  เทีย่วบนิ  TG 936   

07.15 น.  ถงึสนามบนิกรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับสมัภาระ 

 เดนิทางมายงั กรงุเวยีนนา เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี เขตการปกครองทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 

เมอืงหลวงทางเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม   เขา้ชมพระราชวังเชนิบรนุน ์( Schonbrunn Palace ) 

อดตีเป็นทีป่ระทับของจักรพรรดแิหง่ราชวงศฮ์ับสบ์รูก์ มาตัง้แตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที ่ 13 - 20 โดย

จักรพรรดโิยเซฟที ่ 1 มพีระราชด ารใิหส้รา้ง พระราชวังทีโ่ออ่า่หรหูรา โดยใชพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์น
ฝร่ังเศสเป็นตน้แบบหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2  พระราชวังเชนิบรนุนไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก จาก
การทีพ่ันธมติรไดบ้กุยดึเพือ่ใชเ้ป็นกองบญัชาการ ดังนัน้รัฐบาลจงึตอ้งซอ่มแซมพระราชวังใหมใ่หง้ดงาม
ดังเดมิ อลังการสวยงามจับใจเป็นศนูยร์วมของผลงานดา้นศลิปะชัน้เยีย่ม  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง  
น าทา่นน่ังรถมา้ชมเมอืง ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์สถานทีส่ าคญัตา่งๆ ของเมอืง  เป็นการเทีย่ว

ชมเมอืงเวยีนนาทีค่รบอรรถรส  ใหท้า่นผา่นชมสถานทีส่ าคญัของเมอืง  ถา่ยรปูตามอธัยาศัย   เขา้ชม

มหาวหิารเซนตส์เตฟาน มหาวหิารของนกิายโรมนัคาทอลคิ ซึง่มสีถาปัตยกรรม สไตลโ์รมาเนสก ์

ตอ่มาใน ปี ค.ศ. 1258 ไดเ้กดิเพลงิไหมม้หาวหิารแหง่นี้ จงึไดท้ าการบรูณะขึน้ใหม ่โดย สรา้งมหาวหิาร
แหง่นีข้ ึน้ใหมโ่ดยเปลีย่นมาเป็นสถาปัตยกรรมสไตลก์อธคิ ซึง่ตัง้อยูก่ลางใจเมอืงเวยีนนา ถอืไดว้า่เป็น
โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ โดยจดุเดน่ของมหาวหิารนีค้อืหลงัคากระเบือ้งหลากสทีีม่ลีวดลายโดดเดน่แตกตา่ง

ไมเ่หมอืนใคร   อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ ถนนการด์เนอร ์ ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค า่  ณ  ภัตตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ 
 ( รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
   เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  HILTON VIENNA STADPARK  HOTEL ( 5 ดาว )  หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         
   

วันทีส่าม   เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ – ปราสาทครมุลอฟ – กรงุปราก – ภัตตาคารพืน้เมอืง
ตน้ต ารับเชค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครมุลอฟ ( Cesky Krumlov ) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเพชรน ้างาม
แหง่โบฮเีมยี  เมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ. 1992 (World 
Heritage) เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิสองฝ่ังของแมน่ ้าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แตย่คุ
กลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนมรดกโลก  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 น าทา่นเดนิชม ปราสาทครมุลอฟ ( Krumlov Castle ) จากบรเิวณรอบนอกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 

1250  ถอืเป็นปราสาททีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ รองลงมาจากปราสาทปราก  มอีายเุกา่แกก่วา่ 
700 ปี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าวัลตาวา (Vltava River) ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปราก  
19.30 น.  รับประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารพืน้เมอืงตน้ต ารับเชค 

( รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
ชมิอาหารตน้ต ารับสาธารณรัฐเชค ทีส่บืทอดการท ามานานกวา่ 60 ปี 
เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  INTERCONTINENTAL  HOTEL , PRAGUE ( 5 ดาว )  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 
 
 

วันทีส่ ี ่  มหาปราสาทแห่งกรุงปราก  –  มหาวิหารเซนต์วิตัส  –  โบสถ์บาซิสลิคา  
สะพานชารล์ส ์– ภัตตาคารมหาปราสาทแหง่กรงุปราก – ยา่นเมอืงเกา่ – นาฬกิาโบราณ
ปราก – ภัตตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ 

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าท่านเขา้ชม มหาปราสาทแห่งกรุงปราก  ( PARGUE CASTLE  AREA )  อายุกว่า 600 ปี                  

สัมผัสหมู่ปราสาทที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันผสม  ที่มชี ือ่เสยีงสวยงามที่สุดของยุโรปตะวันออก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วลาดิสลาว์ ฮอลล์  อยู่ในปราสาทฮาร์คาร์นี     ชมมหาวิหาร                 
เซนตว์ติัส ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ด   น าท่านชม โบสถบ์าซสิลคิา  ทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ เซนต์
จอร์จ และเซนต์วันเซลแลสที่มีชือ่เสียง     น าขา้มชมสะพานชาร์ลส์ ( CHARLES BRIDGE )    
สะพานทีส่วยงามทีส่ดุของประเทศสาธารณรัฐเชค  ณ  จุดนี้ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของตัวเมอืง, มหา
ปราสาทแหง่กรงุปรากไดช้ดัเจนทีส่ดุ ในตอนกลางวัน 

  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารมหาปราสาทแหง่กรงุปราก   
 ( รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
 ชมิอาหารเชคจากภัตตาคารทีต่ัง้บนมหาปราสาทกรงุปรากทีว่วิสวยงามทีส่ดุในกรงุปราก 

น าท่านเขา้ชม ย่านเมอืงเกา่ ( THE OLD TOWN SQUARE ) ยา่นเมอืงเกา่ ไมม่บีา้นเลขที ่ แต่ละ

บา้นจะใชส้ญัลักษณ์แทน   น าท่านชมนาฬกิาโบราณปราก  ทีม่อีายเุกา่แกห่ลายรอ้ยปี    จะมกีาร
สง่เสยีงบอกเวลาอยา่งทีไ่มม่ทีีไ่หนเหมอืน   ตอ้งชมใหไ้ด ้ มฉิะนัน้จะเสมอืนไมไ่ดม้ากรงุปราก ชมชวีติ
ความเป็นอยู่ของชาวกรุงปราก ตลอดจนชมบา้นเรอืนของเมอืงรอ้ยปราสาทแห่งนี้ใหเ้วลาท่านเดินเล่น
เลือกซือ้สนิคา้นานาชนดิ รา้นคา้ดังไม่ว่าจะเป็น   ZARA,  ESPRIT,  NICKY, GUCCI,  LOUISE  หรือ
สนิคา้มากมายหลายชนดิทีท่่านจะ อดใจซือ้ไมไ่ด ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของตกแต่งบา้น  โคมไฟระยา้
ขนาดยกัษ์ ลงมาจนถงึแกว้ไวน ์แกว้น ้าขนาดเล็ก, เครือ่งปั้นดนิเผา ,ไมแ้กะสลัก เชงิเทยีน ตุ๊กตารัสเซยี
ทีม่กีนัทัง้ครอบครัว 



 
 
 
 

พักผอ่น อาบน ้ากอ่นไปรับประทานอาหาร 
19.00 น.     รับประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารระดบัหนึง่ดาวมชิลนิ 

 ( รับประกนัความอรอ่ยโดย ม.ร.ว. ถนัดศร ี สวัสดวิัตน ์) 
 

**** ชมความงดงามของสะพานชารล์ส ์ สะพานทีส่วยงามทีส่ดุของสาธารณรัฐเชค  ณ จุดนี้
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของตัวเมอืง, มหาปราสาทแหง่กรงุปรากไดช้ดัเจนทีส่ดุ  ชมสะพานใน
บรรยากาศตอนกลางคนื **** 

 เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  INTERCONTINENTAL  HOTEL , PRAGUE ( 5 ดาว )  หรอืเทยีบเทา่ 

 
วันทีห่า้  เมอืงคารโ์ลววีารี ่– บา้นเรอืนโบราณ – บอ่น ้าพรุอ้นคารโ์ลววีารี ่– เมอืงนูเรมเบริก์ 
        วหิารเซนตล์อเรนซ ์– โบสถแ์มพ่ระ – สะพานเกา่แฮงแมน – น ้าพเุชนิเนอรบ์รนุเนนิ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลววีารี ่( KARLORY VARY )  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูภ่ายในหุบเขาและ

เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นแห่งสาธารณรัฐเชค  น าท่านเดนิชมสภาพบา้นเรอืนโบราณ ที่มีสสีันลวดลาย
งดงามมาก   น าท่านเดนิชม บ่อน ้าพุรอ้นคารโ์ลววีารี่  ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของทวปียโุรป ตดิอันดับ
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมหนึง่ในสบิอันดับของยุโรป    น าท่านดืม่น ้าพุรอ้นดว้ยถว้ยเซรามกิออก
แบบเฉพาะส าหรับการดืม่น ้าจากบอ่น ้าพุรอ้นแหง่คารโ์ลววีารี ่  ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชม
เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความโรแมนตกิ  ไมว่า่จะเป็นรา้นคา้  รา้นอาหาร  โรงนวดสปา ลว้นแลว้แตน่่าชมยิง่นัก   

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง  ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 



 
 

เดนิทางสูเ่มอืงนูเรมเบริก์  เขา้ชมวหิารเซนตล์อเรนซ ์( St. Lorenz kirche ) สถาปัตยกรรม

แบบยุคกลางที่ใหค้วามขลังและความสง่างาม  ขา้งโบสถ์มีน ้ าพุแห่งความดีงาม 
(Tugendbrunnen) บนสดุประดับดว้ยรูปป้ันเทพแีหง่ความยตุธิรรม   มอืซา้ยถอืตาชั่ง   มอืขวา
ถือดาบ   ปิดตา ที่ฐานน ้าพุดา้นล่าง มีรูปป้ันเทพีอีก 7 องค์ ที่มีน ้ าพุพ่นออกมาจากหนา้อก     

แวะถ่ายรูปโบสถแ์ม่พระ ( Frauenkirche ) สรา้งขึน้ในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่ชเ้วลาใน

การก่อสรา้งยาวนานถงึสบิปี ที่นี่มจีุดเด่นที่ดงึดูดใหนั้กท่องเที่ยวมาเยอืนกันมากก็คอื บรเิวณ
ยอดแหลมของโบสถท์ีเ่ป็นหอนาฬกิาน่ันเองคะ่ โดยความพเิศษของมันก็คอื เมือ่เวลาเทีย่งตรง
ปุ๊ บ เหล่าตุ๊กตาก็จะออกมาเตน้ระบ าใหเ้ราชม นอกจากนัน้ก็ยังมหีุน่จักรพรรด ิและบรวิารมาเล่น

ดนตรีขับกล่อมอยู่ขา้งๆ อีกดว้ย เราไปทันเห็นตุ๊กตาเตน้ระบ า    สะพานเก่าแฮงแมน  
( Hangman’s Bridge ) ขา้มแม่น ้ า Pegnitz  คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) 

หนึ่งในตัวอย่างบา้นขุนนางชัน้สูง สมัยยุคกลางที่ ดา้นนอกตกแต่งดูเป็นเหมอืนป้อมปราการ   

น ้าพุเชนิเนอรบ์รุนเนิน ( Schoner Brunnen ) สงู 19 เมตร สทีองอร่าม มรีูปป้ันอเิล็คเตอร ์

40 องค ์นักบุญ ชาวยวิ เป็นน ้าพุที่อลังการมากที่สุดในเยอรมนี  การขอพรกัน วธิกีารก็คอื ให ้
หมนุแหวนทองตรงน ้าพจุ านวน 3 รอบ ระหวา่งทีห่มนุแหวนก็ใหอ้ธษิฐานสิง่ทีต่อ้งการ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคารอาหารจนี 
           เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  LE MERIDIAN GRAND NURNBURG HOTEL ( 4 ดาว )  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีห่ก  เมอืงโรเท็นเบริก์  –  จัตรุัสมารก์  –  เมอืงไฮเดลเบริก์  –  ปราสาทไฮเดลเบริก์ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืงโรเท็นเบริก์ เมอืงประวัตศิาสตรอ์ันแสนโรแมนตกิและสมบูรณ์มากที่สุดแห่ง

หนึ่งในเยอรมัน  ย่านเมอืงเก่าตัง้อยู่ภายในก าแพงเมืองโบราณ    โดยลักษณะของก าแพงที่
ลอ้มรอบเมืองเก่าจะเชื่อมต่อถึงกันหมดทุกดา้น    ตรงนี้จะมีทางใหเ้ราเดนิลัดเลาะไปตาม
ทางเดนิไมบ้นก าแพงเมอืงไดร้อบๆ   อาคารบา้นเรอืนยคุกลาง ทีก่อ่สรา้งดว้ยอฐิหลากสสีนั  มงุ

หลังคายอดแหลมสสีม้  เป็นโรงแรม HERRNSCHLOESSCHEN  อาคารอาย ุ1,000 ปี 

รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ, ศาลาวา่การ Ratstrinkstube สไตลโ์กธคิเรอเนสซองค ์สว่นอาคารสขีาว
ดา้นหลังสไตลโ์กธคิ   อา่งน ้าพเุซนตจ์อรจ์   โบสถเ์ซนตจ์าคอปส ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สูจ่ัตุรัสมารก์ ( Markplatz ) อยู่กลางใจเมอืง  เป็นที่ตัง้ของศาลาวา่การเมอืงจ านวน 2 หลัง

ตดิกัน  ทีต่อนนี้ไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรไ์ปเรยีบรอ้ย   ขึน้ไปชมทวิทัศน์ของเมอืง
โรเท็นเบริก์บนหอคอยสงีาชา้งของอาคารศาลาวา่การ  หอนาฬกิา จะมตีุ๊กตารูปคนดืม่ไวน์โผล่
ออกมากระดกแกว้ใหช้มกัน ชว่งเวลา 11.00-15.00 น. และ 20.00 - 22.00 น. ของทกุวนั      

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 
 เดนิทางสู ่ เมอืงไฮเดลเบริก์ ( HEIDELBERG ) ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของ

เยอรมนั  เจาะลกึเมอืงไฮเดลเบริก์  ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเยอรมนั  และ 
ณ ทีน่ีเ้องไดม้กีารกอ่ตัง้สมาคมของเหลา่นักกวยีคุโรแมนตกิขึน้  ในชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่19  อนัไดแ้ก ่
BRENTANO , EICHENDORFF และ VON ARNIM   ในปัจจบุนันีไ้ฮเดลเบริก์เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย
นักศกึษาและนักทอ่งเทีย่วมากมาย  หมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัมาเยีย่มเยอืน  ทัง้นีเ้นือ่งจากเป็นเมอืงที่
ยงัคงลักษณะบรรยากาศเชน่เดยีวกบัในยคุโรแมนตกิของยโุรปไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม  ตัวเมอืงตัง้อยูช่ายป่า 
ODENWALT  รมิแมน่ ้าเนคคาร ์(NECKAR)  จงึนับไดว้า่มอีงคป์ระกอบของเมอืงทีม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ 

น าชม ปราสาทไฮเดลเบริก์  ตัวปราสาทตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้าเนคคาร ์ (NECKAR) สนันษิฐานวา่ แต่

เดมิจะเป็นป้อมปราการมากอ่นแตภ่ายหลังมาเปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศัย  สว่นประกอบของปราสาทแหง่นี ้ ถกู
น ามาจากหลายทีด่ว้ยกนัส าหรับสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาทแหง่นี ้ คอืเสาแกรนติแบบโรมนั ซึง่ 
ELECTOR PHILIP   น ามาจากพระราชวังหลวงของพระเจา้ชารลสเ์ลอมารน์  ใน  INGELHIM อยู่
ทางดา้นขวามอืขา้งหลังประตขูองหอคอย ปราสาทแหง่นีถ้กูสรา้งตอ่เตมิเรือ่ยมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่
14  จนกระทั่งถงึสงคราม 30 ปี  ดังนัน้จงึท าใหเ้ราพบรปูแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย  ณ ปราสาท
แหง่นี ้ ไมว่า่จะเป็นโกธคิ  เรอเนอซองส ์ หรอืบาโรก 

ค ่า รับประทานอาหารค า่  ณ  ภตัตาคารอาหารเยอรมนั 

 เขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  HOTEL EUROPAISCHER HOF HEIDELBERG ( 5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วันทีเ่จ็ด       บาดฮอมบวรก์  –  ศาลาไทยบาดฮอมบวรก์  –  ยา่นเมอืงเกา่แฟรงกเ์ฟิรต์    
        จัตรุัสเรอเมอร ์ –  ถนน GOETHESTRABE  –  กรงุเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่บาดฮอมบวร์ก เป็นเมืองในแควน้
Hessen  เคยเป็นป่าล่าสัตวข์องเจา้นายปรัสเซีย
ในอดตี จนกระท่ังในครสิตศ์ตวรรษที ่19 นีเ้อง ทีม่ี
การคน้พบว่า ที่นี่ เป็นศูนย์รวมของ ‘ตาน ้ าตน้
บาดาล’ มคีุณสมบัตรัิกษาโรคภัยไขเ้จ็บไดช้ะงัด

นั ก   เข ้าช ม  ศาลาไท ยบาดฮอมบวร์ก 
สถาปัตยกรรมไทยอันงามสง่า แสดงถงึความเป็น
ไทยอย่างมีเอกลักษณ์ในแผ่นดนิยุโรป ณ เมือง
บาดฮอมบวร์ก  มีที่มาอันสืบเนื่องจากมีความ
ประสงคไ์วว้า่จะจัดสรา้งศาลาไทยครอบบอ่น ้า “โก
นคิจฬุาลงกรณ์”  บอ่น ้าพรุอ้นทีส่รา้งขึน้       

 
 



 
 
 

 

เพือ่ถวายพระเกยีรตแิด ่ในหลวงรัชกาลที ่5  ทีเ่คยเสด็จมาพักรักษาพระวรกาย ทีเ่มอืงบาดฮอม
บวรก์นี ้  น าทา่นเดนิทางกลับแฟรงกเ์ฟิรต์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคารอาหารไทย 
สู่ย่านเมืองเก่าแฟรงก์เฟิร์ต ( Altstadt )  น าท่านกลับไปสู่ช่วงเวลาในยุคกลางผ่านซาก
ปรักหักพังของบา้นเมืองที่หลงเหลือจากการทิ้งระเบิดอย่างรุนแรงโดยฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วง
สงครามโลกครัง้ทีส่อง กอ่นจะถกูท าลายยา่นเมอืงเกา่แหง่นี้ เคยเป็นพืน้ทีท่างประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัทีส่ดุ 

รวมถึงบา้นเกิดของเกอเธ่    บา้นยุคกลางทั ้งสามหลังในบริเวณจัตุรัสเรอเมอร ์              
( Römer )  ภายในเขตเมอืงเกา่มสี ิง่ทีโ่ดดเดน่น่าสนใจอยูม่ากมาย  

น าทา่นชอ้ปป้ิงบน ถนน GOETHESTRABE แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายหลากหลาย
ชนดิ ไมว่า่จะ LOUISE VUITTON, CHANEL, GUCCI, PRADA, TOD’S,  HERMES, BALLY  

 ออกเดนิทางมาสูส่นามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์  เพือ่ท าการเชค็อนิ  และรฟัีนดภ์าษี 
20.40 น.       ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ   โดยเทีย่วบนิ  TG 923 

 
วันทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
12.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
อตัราคา่บรกิาร  

ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่ทา่นละ       ทา่นละ     129,000 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  1  ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น      ทา่นละ     127,000 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  1  ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( มเีตยีงเสรมิ )  ทา่นละ     117,000 บาท 
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  1  ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ( ไมม่เีตยีงเสรมิ )  ทา่นละ     116,000 บาท 
พักหอ้งเดีย่ว  เพิม่               ทา่นละ       32,000 บาท 
( โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไป เขา้พักแบบไมม่เีตยีง ) 
 

*** คา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ  ณ วนัที ่16 มกราคม 2561  อาจเปลีย่นแปลงตามสภาวะตลาดน ้ามนัโลกที่
ประกาศโดยสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ อาจจะตอ้งมกีารปรับตามประกาศของสายการบนิ *** 

 

การจองทัวร ์ :  สง่ใบจองพรอ้มส าเนาพาสปอรต์และใบประวัตผิูเ้ดนิทาง  มาทีไ่รนน์ชิ  เพือ่จองควิ
ยืน่ขอวซีา่กบัทางสถานทตู ( ปัจจบัุนตอ้งมกีารจองควิยืน่วซีา่ ไมจ่องควิ ไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ได ้) 

 

อตัรานีร้วม 
* คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ       * คา่วซีา่เชงเกน้ 
* คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ       * คา่อาหารตามรายการ 
* คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ       * คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
* คา่หอ้งพกัโรงแรม 1-2 ทา่นตอ่หอ้ง            * คา่ขนกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบ (ไมเ่กนิ 30 กก.) 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

* คา่ทปิคนขบัรถ 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
* คา่ท าหนังสอืเดนิทาง            
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %                            
* คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในการเดนิทางทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื ปฏบิตัติามกนัมา  
ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 
 

การช าระเงนิ   1) ทางบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ าการจอง 30,000 บาท/ทา่น 

                        2) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วันท าการ 
                      3) ทา่นทีต่อ้งการออกใบเสร็จในนามนติบิคุคล ตอ้งแจง้พนักงานขายทราบลว่งหนา้ 
                         มฉิะนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ากบัภาษียอ้นหลงั 
 

การยกเลกิ 
-  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทกุกรณี 
-  กอ่นเดนิทางภายใน 20 วนัท าการ บรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของราคาคา่ทัวร ์
-  หลังเดนิทาง 20 วันท าการ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิทัง้หมด โดยท่านไม่สามารถ
เรยีกรอ้งเงนิคนืได ้
 

หมายเหต ุ        
1) รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น 
2) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่  (TWN/DBL)  ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ  3 ท่าน / 3 เตยีง           

(TRIPLE ROOM)  ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม  ซึง่มักมคีวาม
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งพักแบบ 3 เตยีงได ้

3) บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้
4) บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบต่อ

ความเสยีหายต่างๆ ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล เปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในการตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  และการตอบปฏเิสธการเขา้และ
ออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารการเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางหากผูเ้ดนิทาง ( ผูใ้หญ ่) จ านวนไมถ่งึ 15 ทา่น 
6) เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้  หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้ขา้งตน้ 

 

หากทา่นใดสนใจซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่เตมิส าหรับการเดนิทาง 
สามารถตดิตอ่พนักงานขายไดท้ี ่02-712-5757 

 



 
 

   ใบจองการเดนิทาง 
   ออสเตรยี - เชค - เยอรมันโรแมนตกิ ชมิสดุยอดอาหาร 

     ( ก าหนดการเดนิทาง 11 – 18 เมษายน 2561 ) 
 
 

ชือ่-นามสกลุ  ผูจ้อง นาย/นาง/นางสาว_______________________นามสกลุ______________________ 

บา้นเลขที_่______ซอย____________ถนน__________________ต าบล/แขวง____________________ 

อ าเภอ/เขต_______________________จังหวดั_______________________รหัสไปรษณีย_์_________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื______________________โทรสาร_____________________           

E-mail__________________________________ 
 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 
ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     O  www.rhinishtravel.com     O  รายการครอบจักรวาล     O Blue Sky Chanel 

O  จดหมายขา่วไรนน์ชิ             O  FACEBOOK               O  SMS                  O  อืน่ๆ ระบ.ุ................................. 

 

การช าระคา่มัดจ าทัวร ์     ทา่นละ   30,000   บาท 
 

จ านวน….………ทา่น   รวมเป็นเงนิ…………………….บาท (………..…………………..………………) 

ผูใ้หญ ่จ านวน  __________ ทา่น     หอ้ง SINGLE  _______ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  __________ ทา่น  หอ้ง TWIN     _______ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)  __________ ทา่น  หอ้ง TRIPPLE _______ หอ้ง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ)   __________ ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

โอนเงนิจอง บจก. ไรนน์ชิ 
ธนาคารไทยพาณชิย ์   สาขาทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ัญช ี  042-2-75926-9 
 
หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่0-2392-0670 
1. สลปิธนาคารถงึ   คณุ……………………………………………… 
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้างบรษัิทไปรับเอกสารและพาสปอรต์ของทา่น 
3. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง 
4. ใบประวตัผิูเ้ดนิทาง 
 



 

 
ใบประวัตผู้ิเดนิทาง 

กรุณากรอกและส่งคนื ไรน์นิช ทราเวล พร้อมพาสปอร์ตและเอกสารทุกประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** หากมีข้อสงสัยในการกรอกเอกสารหรือจัดเตรียมเอกสาร กรุณาตดิต่อ โทร. 02-712-5757 

สถานที่ท างาน / โรงเรียน สถาบันการศึกษา .....................................................................................................  
ต ำแหนง่ / อำชีพ ............................................................................................ 
รำยได้เดือนละ ............................... บำท  เลขท่ี ................... หมู ่............ อำคำร  / หมูบ้่ำน ............................................. 
ซอย ................................................ ถนน ............................................. แขวง / ต ำบล ................................................... 
เขต / อ ำเภอ .................................... จงัหวดั ........................................ รหัสไปรษณีย์ .............................. 
โทรศพัท์ ......................................... แฟกซ์ ........................................ E-mail ………….……………………….…………. 
 

กรุณากรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องตรงตามหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) .........ทำนเนือ้ .........ไมท่ำนเนือ้ 
ช่ือ (ภำษำไทย) นำย / นำง / นำงสำว / ด.ช. / ด.ญ. ………………………..……นำมสกลุ.................................................... 
ช่ือ (ภำษำองักฤษ) MR. / MRS. / MISS / MASTER …………………………….. LASTNAME ...……………………….…… 
นำมสกลุเดมิก่อนสมรส (ส ำหรับผู้หญิง) .......................................................................................................................... 
วนัเกิด .............../.............../...............         อำย.ุ...................ปี           เพศ   ชำย   /   หญิง       สญัชำติ ......................... 
สว่นสงู ...............ซ.ม.  น ำ้หนกั............กก.   สถำนท่ีเกิด จงัหวดั................................ 
เลขที่หนงัสอืเดินทำง ...................................  วนัท่ีออก ............/.........../...........  วนัท่ีหมดอำย ุ.........../............/............... 
ที่อยู ่บ้ำนเลขท่ี .............................. หมู ่.............. หมูบ้่ำน .............................................. ซอย ........................................ 
ถนน ........................................... แขวง / ต ำบล .......................................... เขต / อ ำเภอ ............................................... 
จงัหวดั ........................................ รหสัไปรษณีย์ ............................... โทรศพัท์ (บ้ำน) ..................................................... 
โทรศพัท์ (มือถือ) ..................................... โทรสำร (แฟกซ์) ................................... E-mail ………………….…………….. 
กรณีฉกุเฉินให้ตดิตอ่ที่ ช่ือ ................................... นำมสกลุ ......................................... โทรศพัท์ ..................................... 
สะสมไมล์ (ROP.)  ของสายการบิน............................................    No. ROP…………………………………. 
 

สถานภาพการสมรส (  โสด  /  สมรส  /  มำ่ย  ) ช่ือคูส่มรส .......................................นำมสกลุ ................................... 
วนัเกิดคูส่มรส ................/................/................ สถำนท่ีเกิด จงัหวดั....................................... จ ำนวนบตุร ................ คน   
                           ช่ือ – นำมสกลุ                                                 วนัเกิด                         อำย ุ                         เพศ 
1........................................................................        ….………/……../……..            …………ปี               .............. 
2........................................................................        ….………/……../……..            …………ปี               .............. 
3........................................................................        ….………/……../……..            …………ปี               .............. 
 ช่ือบิดำ ……………………………………… นำมสกลุ ...................................................... วนัเกิด ........./........../.......... 
ช่ือมำรดำ …………………………………….นำมสกลุ ...................................................... วนัเกิด ........./........../.......... 
ผู้ออกคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดินทำงครัง้นี ้............................................................................ ควำมสมัพนัธ์ ........................... 
รำยได้ของผู้ออกคำ่ใช้จ่ำย .............................. บำท / เดือน 
*** หากมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน กรุณาส่งเอกสารที่แสดงถงึความสัมพนัธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วย 

 
 

แพ้อาหาร / ไม่ทานอาหาร   เช่น 

   เนือ้ววั       เนือ้แกะ       อำหำรทะเล 
อ่ืน ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................................. 


