ยุโรป
ยุโรป สหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบดวยรัฐสมาชิก 28 ประเทศ ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในทวีปยุโรป สหภาพ
ยุโรปกําเนิดขึ้นจากประชาคมถานหินและเหล็กกลาแหงยุโรป (ECSC) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2494 และ 2501 ตามลําดับ สนธิสัญญามาสทริชทสถาปนาสหภาพยุโรปภายใตชื่อปจจุบันใน พ.ศ. 2536 การแกไขหลัก
พื้นฐานรัฐธรรมนูญลาสุดของสหภาพยุโรปลาสุด สนธิสัญญาลิสบอน มีผลใชบังคับใน พ.ศ. 2552
สหภาพยุ โรปดําเนินการผ านระบบองค การอิสระเหนือชาติ และการตัดสิ นใจที่เจรจาระหวางรัฐบาลโดยรั ฐสมาชิ ก
สถาบันสําคัญของสหภาพยุโรปมีคณะกรรมาธิการยุโรป คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป สภายุโรป ศาลแหงสหภาพยุโรป และ
ธนาคารกลางยุโรป พลเมืองสหภาพยุโรปเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปทุกหาป
สหภาพยุโรปไดพัฒนาตลาดเดี่ยวผานระบบกฎหมายที่เปนมาตรฐานซึ่งใชบังคับในรัฐสมาชิกทุกรัฐ ในพื้นที่เชงเกิน
(รวม 22 รัฐสหภาพยุโรป และ 4 รัฐนอกสหภาพยุโรป) มีการยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง นโยบายสหภาพยุโรปมุง
ประกันการเคลื่อนยายบุคคล สินคา บริการและทุนอยางเสรี ตรากฎหมายในกิจการยุติธรรมและมหาดไทย และคงไวซึ่ง
นโยบายการคk เกษตรกรรม การประมงและการพัฒนาภูมิภาครวมกัน ยูโรโซน ซึ่งเปนสหภาพการเงิน ไดรับการจัดตั้งขึ้นใน
พ.ศ. 2542 และประกอบดวยรัฐสมาชิก 17 ประเทศ
สหภาพยุโรปไดพัฒนาบทบาทในความสัมพันธภายนอกและการปองกันผานนโยบายการตางประเทศและความมั่นคง
รวม มีการสถาปนาคณะผูแทนทางทูตถาวรทั่วโลก มีผูแทนของสหภาพยุโรปที่สหประชาชาติ องคการการคาโลก จี 8 และจี
20 โดยมีประชากรรวมกันกวา 500 ลานคน หรือ 7.3% ของประชากรโลก ใน พ.ศ. 2554
สหภาพยุโรปมีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในรูปตัวเงินใหญที่สุดในโลก กวา 17.6 ลานลานดอลลารสหรัฐ คิด
เปนประมาณ 20% ของจีดีพีโลก เมื่อวัดในแงความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ ในป พ.ศ. 2555
สหภาพยุโรป ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานดานการผลักดันใหเกิดสันติภาพในยุโรป
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 พลเมืองสหราชอาณาจักรไดลงประชามติใหสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากการเปน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
การแบงภูมิภาคของทวีปยุโรป
1. ยุโรปเหนือ ไดแก เดนมารก ฟนแลนด ไอซแลนด ไอรแลนด นอรเวย สวีเดน เอสโทเนีย แลตเวีย และลิทัวเนีย
2. ยุโรปตะวันออก ไดแก เบลารุส บัลแกเรีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี มอลโดวา โปแลนด โรมาเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐสโลวัก และ ยูเครน
3. ยุโรปตะวันตก ไดแก ออสเตรีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด
สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร
4. ยุโรปใต ไดแก แอลเบเนีย อันเดอรรา บอสเนีย-เฮอรเซโกวินา โครเอเชีย กรีซ อิตาลี แมซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส
ซานมารีโน สโลวีเนีย สเปน และยูโกสลาเวีย
5. ดินแดนที่เปนรัฐอิสระที่ตั้งอยูในประเทศอื่นอีก 2 รัฐ คือ นครรัฐวาติกา ตั้งอยูในกรุงโรมประเทศอิตาลี และ
โมนาโก (ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนในประเทศฝรั่งเศสใกลพรมแดนอิตาลี)

การเดินทาง
เดินทางจากกรุงเทพ – กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยแอโรฟลอต-รัสเซียน ออกเวลา
10:00 น. ตอเครื่องที่เมืองมอสโก (Moscow) ถึงกรุงโรม (Rome) เวลา 21:30 น.
พักกรุงโรม 2 คืน คือ
6 เม.ย.
(หากเปลี่ยนสายการบินอื่น จะเลือกที่เดินทางถึงกรุงโรมภายในวันที่ 6 เมษายน 2560 คืนวันที่ 6 เมษายน และ
เพราะจะจองโรงแรมไวตั้งแตคืนวันที่ 6)
7 เมษายน
เที่ยวกรุงโรมโดย Rome Hop-On, Hop-Off Tour: Bus and Cruise Combo Ticket
7 เม.ย.
(ทั้งรถและเรือ)
เดินทางไปเมืองฟรอเรนส (Florence) ชวงเชา รถไฟวิ่ง 1.30 ชั่วโมง กะถึงประมาณ
อิตาลี
9.30 น. ฝากกระเปาที่ Storage ของโรงแรม แลวเที่ยวโดย Hop-on Hop-off Tour พักเมืองฟรอเรนส 1 คืน
8 เม.ย.
16.30 น. นั่งรถไฟไปเมืองปซา (Pisa) ใชเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อชมและถายภาพหอเอน
คือคืนวันที่ 8 เมษายน
กลับประมาณ 1 ทุม
เดินทางไปเมืองเวนิซ (Venice) ชวงเชา รถไฟวิ่ง 2 ชั่วโมง กะถึงประมาณ 10.00 น.
พักเมืองเวนิซ 1 คืน คือ
9 เม.ย.
ฝากกระเปาที่ Storage ของโรงแรม เที่ยวโดย Hop-on Hop-off - Boat Tour
คืนวันที่ 9 เมษายน
เดินทางไปเมืองมิลาน (Milan) ชวงเชา รถไฟวิ่ง 2 ชั่วโมง กะถึงประมาณ 10.00 น.
พักเมืองมิลาน 1 คืน คือ
10 เม.ย.
ฝากกระเปาที่ Storage ของโรงแรม แลวเที่ยวโดย Hop on hop off
คืนวันที่ 10 เมษายน
เดินทางไปกรุงเบิรน (Bern) ฃวงเชา ใชเวลา 3 ชั่วโมง (7.30-10.30) ฝากกระเปาที่
พักเมืองซูริค 1 คืน คือ
11 เม.ย. Storage ของสถานีรถไฟ (แบบหยอดเหรียญ) แลวเดินเที่ยวกรุงเบิรน
คืนวันที่ 11 เมษายน
18.30 น. เดินทางไปซูริค (Zurich) ไปพักที่ซูริคเพราะโรงแรมถูกกวา
08.00 น. Check out แลวฝากกระเปาไวกับ storage ของโรงแรม เที่ยวเมืองซูริคโดย
สวิตฯ
Zurich City Highlights with Felsenegg Cable Car Ride แพงหนอย แตเที่ยวทั้ง
พักเมืองมิวนิค 1 คืน คือ
12 เม.ย. coach, Ferry, และ cable car ขึ้นชมเทือกเขาแอลป ใชเวลา 4 ชัว่ โมงครึ่ง
18.00 น. เดินทางไปมิวนิค (Munich, Germany) ใชเวลา 4 ชั่วโมง ถึงประมาณ 4 ทุม คืนวันที่ 12 เมษายน
(ใชขบวนเวลาใดก็ได เพราะไมตองจองที่นั่ง แตขบวนนี้สะดวก เพราะไมตองตอรถไฟ)
08.00 น. Check out แลวฝากกระเปาไวกับ storage ของโรงแรม เที่ยวเมืองมิวนิค
โดย Munich Grand Circle Hop-On Hop-Off Tour
พักกรุงเวียนนา 2 คืน
เยอรมันนี 13 เม.ย.
19.00 น. เดินทางไปกรุงเวียนนา (Vienna, Austria) ใชเวลา 4 ชั่วโมง ถึงเวลาหาทุม
คืนวันที่ 13 เมษายน
ครึ่ง (จะใชรถไฟขบวนเวลาใดก็ได เพราะไมตองจองที่นั่ง)
และ 14 เมษายน
ออสเตรีย 14 เม.ย. เที่ยวกรุงเวียนนาโดย Hop on hop off แลวพักที่นี้อีก 1 คืน
เดินทางไปกรุงปราก (Prague) ชวงเชา ใชเวลา 4 ชั่วโมง (7.00-11.00) ฝากกระเปาที่
พักกรุงปราก 1 คืน คือ
เซ็ก
15 เม.ย. Storage ของโรงแรม แลวเที่ยวโดย Hop on-Hop off Bus City tour: Down Town
คืนวันที่ 15 เมษายน
Line, Brewery Line and Vysehrad Line and Cruise Tour (ทั้งรถและเรือ)
เดินทางไปกรุงวอซอร ใชเวลาเดินทาง 7.30 ชั่วโมง (6.24 -14.00) ใชเวลาชวงบายตาม พักกรุงวอซอร 1 คืน คือ
โปแลนด 16 เม.ย.
อัธยาศัย
คืนวันที่ 16 เมษายน
เที่ยวกรุงวอซอรโดย Hop on hop off ถึงเวลาประมาณ 15.00 น.
16.50 น. เดินทางไปกรุงวิลนิอุส (Vilnius) ใชเวลา 17 ชั่วโมง (เวลารถวิ่งจริงๆ
นอนบนรถไฟ
17 เม.ย.
ประมาณ 10 ชั่วโมง แตรอเปลี่ยนรถ ครั้งแรก 4.41 ชั่วโมง (1.39 – 6.20 น.) ครั้งที่สอง (จองตูนอน)
ลิทัวเนีย
1.15 ชั่วโมง (9.40 – 10.55)
เดินทางถึงกรุงวิลนิอุสเวลา 12.42 น. หลังจากนั้นเที่ยวโดย Hop on hop off
พักกรุงวิลนิอุส 1 คืน
18 เม.ย.
*** อาจเปลี่ยนเปนเดินทางมาดวยเครื่องบินแทน
คือ คืนวันที่ 18 เมษายน
เดินทาง 19 เม.ย. แอโรฟลอต-รัสเซียน ออกเวลา 11.15 น. ตอเครื่องที่มอสโก
กลับ
20 เม.ย. ถึงเมืองไทย 08:30 น.
***กรุงวอซอร อาจนอนโรงแรม 1 คืน แลวเชาวันที่ 18 เมษายน อาจเดินทางดวยเครื่องบินแทน ขอตรวจสอบใหแนใจกอน

เสนทางการเดินทาง
12 เมือง 7 ประเทศ
11

1. Rome, Italy
2. Florence, Italy
3. Pisa, Italy
4. Venice, Italy
5. Milan, Italy
6. Bern, Switzerland
7. Zurich, Switzerland
8. Munich, Germany
9. Vienna, Austria

1

10. Prague, Czech
11. Warsaw, Poland
12. Vilnius, Lithuania

คา ใช จา ยโดยประมาณการ ณ ตน เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2559 ประมาณ 106,000 บาท
ประกอบดวย (ไมรวมคาทําพาสปอรต คาทําประกันภัยการเดินทาง คาแท็กซี่ คาอาหาร shopping)
1.
2.
3.
4.
5.

คาเครื่องบินไปกลับ ***
คาโรงแรม และคา city tax จํานวน 12 คืน
คาตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้น 1 ระหวางเมือง 12 เมือง (7 ประเทศ)
คาจองที่นั่งรถไฟ และคาบริการของบริษัทจองตั๋วรถไฟ
คารถบริการทัวร (Hop on Hop Off bus) ใน 9 เมือง บางเมืองมีเรือดวย (มีเดินเพียง 1 เมือง คือ
Bern, Switzerland เพราะเปนเมืองที่ไมมี Hop on Hop off และมีคําแนะให walking)
6. คาเรือบริการทัวร (Hop on Hop Off boat) ใน 1 เมือง คือ เมืองเวนิส อิตาลี
หมายเหตุ คาใชจายนี้ขอปรับขึ้นหรือลงตามราคาของคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่อาจแตกตางไปจากราคา 27,000 บาท (เปน
ราคาที่ใชประมาณการในครั้งนี้ และเปนราคาตามที่ปรากฏในเว็บไซต ณ วันนี้ ซึ่งถึงวันซื้อตั๋วจริงราคาอาจขยับขึ้นกวานี้ หรือ
โชคดีมีสายการบินอื่นมีราคาที่ประหยัดกวานี)้

จํานวนผูรวมเดินทาง อาจเปน 8 ราย อาจเปน 12 ราย หรืออาจเปน 16 ราย (ไมควรเกินกวานี้ ทั้ง นี้
ขอใหการจัดหองเปนชาย เปนหญิง แยกกัน ลงตัวหองละ 4 ราย – ไม ขอจัดใหเปนแบบพักหองละ 2 ราย
เพราะสรางภาระยุงยาก

ประเทศอิตาลี (Italia) - ยุโรปใต
อิตาลี (Italia) มีชื่ออยางเปนทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (Repubblica italiana) เปนประเทศในทวีปยุโรป บริเวณ
ยุโรปใต ตั้งอยูในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคลายรองเทาบูต และมีเกาะ 2 เกาะใหญในทะเลเมดิเตอรเรเนียน คือ เกาะซิซิลี
และเกาะซารดิเนีย และพรมแดนตอนเหนือแบงประเทศโดยเทือกเขาแอลป กับประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย
และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลีเปนประเทศสมาชิกกอตั้งของสหภาพยุโรป เปนสมาชิกองคการสหประชาชาติ นาโต และกลุมจี 8
มีประเทศอิสระ 2 ประเทศ คือ ซานมารีโนและนครรัฐวาติกัน เปนดินแดนที่ลอมรอบไปดวยพื้นที่ของอิตาลี ในขณะที่เมือง
กัมปโอเนดีตาเลีย เปนดินแดนสวนแยกของอิตาลีที่ถูกลอมรอบดวยพื้นที่ประเทศสวิตเซอรแลนด

โรม (Rome) หรือ โรมา (Roma)
เปนเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซิโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัว
เมืองมีประชากรอาศัยอยูประมาณ 2.5 ลานคน ถ ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ลานคน โดยมีจํานวนประชากร
ใกลเคียงกับมิลานและเนเปลส โรมมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 3,000 ป ตั้งอยูบนเนินเขาทั้งเจ็ดริมฝงแมน้ําไทเบอร
ตอนกลางของประเทศ โดยเปนเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เชน ราชอาณาจักรโรมันสาธารณรัฐโรมัน และ
จักรวรรดิโรมัน โรมเคยเปนเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และในอดีตไดเปนอาณาจักรที่ใหญที่สุดในโลก
ปจจุบันไดเปนเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งแต ค.ศ. 1870 นอกจากนี้ โรมยังเปนที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนดินแดนที่
ประทับของพระสันตะปาปาแหงศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิกอีกดวย

การทองเที่ยวโรม ใชบริการของ Rome Hop-On, Hop-Off Tour: Bus and Cruise Combo Ticket ใช
บริการไดทั้งรถและเรือ ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีรถวิ่งทุกๆ 15 นาที เรือทุกๆ 30 นาที ตั้งแตเวลา 09.00 – 20.40 น.
The Rome Hop-On, Hop-Off River Cruise not only offers you breathtaking views of Rome but
allows you to plan your sightseeing as you wish. You may hop on and hop off at any of the designated
riverside stops and spend as much time sightseeing, shopping or eating before hopping back again when
the next boat comes along.
All the stops on the Hop-On, Hop-Off boat route are close to important attractions of the city.
For instance, from the charming island of Isola Tiberina, you can easily head to the Pantheon and the
Colosseum. Similarly, the Ponte S Angelo stop is close to the St Angelo Bridge and St Peter’s Basilica
and you can visit Basilica Santa Maria del Popolo and the Trevi Fountain from Ponto Nenni stop.
While on board the boat you can sit back and relax and listen to the recorded audio
commentary which will give you information about the city and its major highlights.
With this combo, you also get a Rome Hop-On, Hop-Off Bus ticket, valid for 24 hours which
covers the length and breadth of the city including the major highlights of the city. You can board the bus
from any of the 9 designated stops and hop off any time you want to.
The stops include:
Stop 1: TERMINAL A Termini – Marsala (Via Marsala, 7)
TERMINAL B Largo di Villa Peretti (Largo di Villa Peretti, 1)
Stop 2: Santa Maria Maggiore (Via dell’Esquilino, 8)
Stop 3: Colosseum - (Via di San Gregorio )
Stop 4: Circus Maximus - (Piazzale Ugo La Malfa)
Stop 5: Piazza Venezia - (Via di Teatro Marcello 12)
Stop 6: Vatican City - (Via della Conciliazione, 4)
Stop 7: Trevi Fountain - (Via del Tritone, 59)
Stop 8: Piazza di Spagna, Domenica e Festivi (Saturday after 3 pm, Sundays and Bank Holidays)
Stop 9: Piazza Barberini (Via Barberini, 2)
Voucher information: You must print and surrender a paper version of your booking voucher for
this activity (showing your voucher on a smartphone is not accepted). No refund can be given for
customers without a printed copy of their voucher.

ฟลอเรนซ (Florence)
เมืองฟลอเรนซ (Florence) หรือ เมืองฟเรนเซ (Firenze) อีกหนึ่งเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี ที่
อยากแนะนํ าให คุณไปเยือนสักครั้งหนึ่ ง โดยเมืองฟลอเรนซนั้นเป นเมืองหลวงของจังหวัดฟลอเรนซ (Firenze: FI) และ
แควนทัสกานี (Tuscany) แควนที่มีค วามสําคัญในทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ศาสนา วัฒนธรรม และ
อุตสาหกรรม ของประเทศอิตาลีนั่นเอง
เมืองฟลอเรนซ ตั้งอยูบนฝงแมน้ําอารโน (Arno River) ปจจุบันเมืองแหงนี้ไดกลายเปนเมืองที่มีชื่อเสียงทางดาน
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมมากเปนอันดับตนๆของโลก โดยเฉพาะในชวงยุคกลางเมืองฟลอเรนซยังเปนศูนยกลางทาง
การค าและทางการเงิ น และถื อกั นว าเป นที่ เ กิ ด ของยุ ค ฟ นฟู ศิ ล ปวิ ท ยา และยั ง มี ชื่ อว าเป นศู น ย กลางทางศิ ล ปะและ
สถาปตยกรรม ในยุคกลางฟลอเรนซเปนที่รูจักกันในนามวาเอเธนสอีกดวย
สําหรับการทองเที่ยวในเมืองฟลอเรนซนั้น จุดหมายปลายทางดานการทองเที่ยวแรกนั้นขอแนะนําให คุณมุงหนาไปยัง
บริเวณ ใจกลางเมืองเกาของเมืองฟลอเรนซ ซึ่งเปนที่ตั้งของจัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม (Piazza Del Duomo) จัตุรัสที่ถือวา
เป นหนึ่ ง ในสถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ มี นักท องเที่ ย วเข าชมมาก ที่ สุ ด ในยุ โ รป โดยจั ตุ รั ส นั้ นตั้ ง อยู ใ นใจกลางของศู นย กลาง

ประวัติศาสตรของเมืองฟลอเรนซ ไปชมความงด งามของ มหาวิหารฟลอเรนซ (Florence Cathedral) หรือ อาสนวิหาร
ซานตา มาเรีย เดล ฟออเร (Basilica di Santa Maria del Fiore) มหาวิหารที่ตั้งอยูในเขตจัตุรัสเปยซซา เดล ดูโอโม ถูกสราง
ขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟลิปโป บรูเนลเลสกี ดานหนาโบสถประดับตกแตงดวยหินออนสีขาว เขียว
และชมพู มหาวิหารฟลอเรนซ เปนมหาวิหารที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 4 ของทวีปยุโรป รองลงมาจากมหาวิหารเซนตปเตอร
มหาวิหารเซนตพอล และมหาวิหารมิลาน มีความยาว 153 เมตร และฐานของโดมกวางถึง 90 เมตร ปจจุบันมหาวิหารอยู
ภายใตการดูแลของสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแหงฟลอเรนซ (Roman Catholic Archdiocese of Florence)
เปยสซา เดลลา ซิน โยเลีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L ที่อยูดานหนา ปาลาสโซ เวชชิโอ (Palazzo
Vecchio) เปนจุดทองเที่ยวที่มีความเกีย่ วของกับศูนยกลางศูนยกลางทางการเมือง ทางการเมืองของเมืองฟลอเรนซ ไมพลาด
ไปชมอาคารปาลาสโซ เวชชิโอ หรือ อาคารศาลากลางแหงเมืองฟลอเรนซ นอกจากนี้ยังถูกใชเปนพิพิธภัณฑที่จัดแสดงเกี่ยวกับ
งานศิลปะ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปน และอื่นๆอีกเปนจํานวนมาก และบริเวณดานหนาปาลาสโซ เวชชิโอยังเปนที่ตั้งของน้ําพุรูป
เนปจู น (Fountain of Neptune) ที่ ถู กสร างขึ้ นในช วงระหว างป 1563-1565 โดย แบร โ ตโลมิ โอ แอมแมนนาติ
(Bartolomeo Ammannati) สะพาน ปอนเต เวชชิโอ (Ponte Vecchio) สะพานเกาแกที่สรางขึ้นเพื่อใชในการสัญจรขาม
แมน้ําอารโน โดยบนสะพานนั้นเปนที่ตั้งของอาคารรานคา ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายงานศิลปะ อัญมณี และของที่ระลึกจํานวน
มาก โดยเชื่อกันวาสะพานที่ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในสมัยโรมัน ปจจุบันกลายเปนหนึ่งในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหง
หนึ่งของ เมืองฟลอเรนซ
เมืองฟรอเรนส เปนแหลงรวมชอปปงที่ทานสามารถไปเลือกซื้อสิน คาแบรนดเนมราคาถูกไดที่ The Mall Outlet
(shopping top brands) ไมวาจะเปนในสวนของ Armani ,burberry, Dior Fendi , Giorgio Armani, Gucci ,
hogan,tod's, Valentino, ในแตละปเมืองฟรอเรนสเปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวเขามาปละเปนลานคนเลยที่เดียว ฟรอเรนสถือ
ไดวารวมเอาไวทั้งดานศิลปะ แฟชั่น และแหลงชอปปง ถือไดวาถาทานไดมายังเมืองฟรอเรนส ทานจะไดสัมผัสทุกรูปแบบที่
คุมคาเลยที่เดียว

การท องเที่ย วในเมื องฟรอเรนซใ ช บริ การ Florence City Hop-on Hop-off Tour ซึ่ งมี ร ายละเอีย ดดั ง นี้
Florence Fiesole Tour The entire route takes 2 hours. Buses departs every 60 minutes from each stop.
Take this tour to see views of the city of Florence and visit the museums. A vacation in Florence won't be
complete without visiting Fiesole, the famous etruscan city lying on a hill just 3 kilometers away from
Florence downtown. Fiesole offers a panoramic view over Florence , but it also gives the opportunity to
visit museums, churches or to take country paths ideals for trekking or walking Florence City Tour The
entire route takes 1 hour. Buses departs every 30 minutes from each stop. This tour takes you around the
city of Florence. The buses follow a 16-km route that snakes through the city with eighteen stops, from
Santa Maria Novella station to Barbetti. Stops on the Florence Hop-on Hop-off Tour:

LINE A Piazza Stazione FS SMN Piazza della Libertà Piazzale Donatello Piazza DAzeglio Piazza
Beccaria Santa Croce Teatro Verdi Lungarno Pecori Giraldi Piazza Ferrucci Piazzale Michelangelo Piazzale
Galileo Villa Cora Calza Pitti Frescobaldi Guicciardini Ognissanti Barbetti
LINE B Piazza Stazione FS SMN Curtatone Soderini Tasso Porta Romana Machiavelli Galileo
Michelangelo Ferrucci Demidoff Cavalleggeri Lungo l'Affrico Righi San Domenico Regresso Fiesole Regresso
San Domenico Righi Stadio Matteotti Libertá Indipendenza Piazzale Montelungo

หอเอนปิ ซา (Pisa Leaning Tower)
หอเอนปซา ตั้งอยูที่เมืองปชา ประเทศอิตาลี ซึ่งสรางดวยหินออน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น โดยเริ่มสรางเมื่อค.ศ.1174
เสร็จเมื่อป ค.ศ.1350 ใชเวลากอสรางนานถึง 176 ปสําหรับหอเอนปชานี้ ภายในมีเสาหินออนที่สลักลวดลายดวยฝมือจิตรกร
ชื่อดังแหงยุคที่สลักลวดลายไวสวยงามมาก สวนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว ฐานไดทรุดไปขางหนึ่ง เมื่อ
วัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันนี้ ณ ที่หอเอนปซาแหงนี้เปนที่ที่
กาลิเลโอขึ้นไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก หอเอนปซา The Leaning Tower of Pisa เปนหอ
ระฆังที่มีลักษณะเอียงเหมือนกับจะโคนลมภูเขาไฟวีสุเวียส ปอมเปอีตั้งอยูในประเทศอิตาลี ใกลกับเมืองนาโปลี(เนเปลส)เหนือ
อาวเนเปลส เปนภูเขาไฟที่ยังไมดับเพียงแหงเดียวในทวีปยุโรปแผนดินใหญ มีความสูง 1,281เมตรปากปลองมีเสนรอบวง
1,400เมตร ลึก 216 เมตร การระเบิดครั้งสําคัญที่สุดเกิดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม ป พ.ศ.622(ค.ศ.79)เถาถานไดทับถมเมือง
ปอมเปอีทั้งเมืองแตการระเบิดครั้งสุดทายเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ.2487(ค.ศ.1944)เปดใหเที่ยวชม ศึกษาซากฟอสซิลของมนุษยได
ที่นี่

เวนิส (Venice)
เมืองเวนิส (Venice) หรือ เมืองเวเนเซีย (Venezia) หนึ่ง ในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เปนเมืองที่รูจักกันใน
ดานของความเจริ ญรุงเรืองทางประวัติศาสตรและศิล ปะ ที่ไดรับฉายาว า ราชินีแ หงทะเลอาเดรียตริก (Queen of the
Adriatic), เมืองแหงสายน้ํา (City of Water), เมืองแหงสะพาน (City of Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of
Light)... โดยเมืองเวนิส นั้นเปนเมืองหลวงของแควนเวเนโต (Veneto) 1 ใน 20 แควนที่ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอิตาลี และยังเปนแควนที่ใหญเปนอันดับ 8 ของประเทศ เปนแควนที่มีความมั่งคั่งและเปนแหลงอุตสาหกรรมมาก
ที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย
เมืองเวนิ ส ถูกสร างขึ้นจากการเชื่อมหมูเกาะขนาดเล็ กประมาณ 118 เกาะเขาดวยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเที ย
(Venetian Lagoon) ทะเลสาบน้ําเค็มนี้ตั้งอยูบริเวณชายฝงระหวางปากแมน้ําโปกับแมน้ําพลาวิ (Po and the Piave Rivers)
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก (Adriatic Coast) ในภาคเหนือของประเทศอิตาลี โดยทั้งเมืองและทะเลสาบไดถูก
ประกาศใหเปนมรดกโลกในป 1987

เวนิสกอตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 5 โดยผูลี้ภัยที่หลบหนีการบุกรุกจากทางเหนือ พวกเขาไดสรางถิ่นฐานที่เปนเอกลักษณใน
หมูเกาะเวนิสเพื่ อปองกันการจู โจมจากภายนอก เวนิ สเปนเมืองบริวารของจักรวรรดิ ไบเซนไทน จนกระทั่งศตวรรษที่ 10
เริ่มตนดวยการเปนเสนทางการคาไปยัง ลิแวนต เวนิสเริ่มเปนที่รูจักหลังสงครามครูเสดที่ 4 (ค.ศ.1202-1204) ในฐานะเจา
อาณานิคมในจักรวรรดิที่รวมเกาะครีต ยูบีอา ซิคละดีส หมูเกาะไอโอเนียน และ ฐานที่มั่นในโมเรียและ อิพิรัสเขาดวยกัน
ในป 1381 เวนิสไดพายแพใหกับเจนัวหลัง จากที่มีการตอสูทางการคายาวนานกวาศตวรรษในลิแวนดและเมดิเตอรเร
เนียนตะวันออก ในศตวรรษที่15 มีการรวบรวมเมืองตางๆ ในภูมิภาคใกลเคียง ทําใหสาธารณรัฐเวนิสกลายเปนรัฐหนึ่งของ
อิตาลี เขตปกครองของเวนิสเดิมคอยๆ สูญเสียไปใหกลุมเติรกทีละนอยหลังจากการตอสูอยางยาวนานถึงสามศตวรรษจน
กระทั่งเสียดินแดนสุดทายที่อีเจียนใหแกกลุมเติรกในป 1715 ตอมาในป 1797 เวนิสตกอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิ
ออสเตรีย หลังจากเกิดการปฏิวัติในออสเตรีย เวนิสถูกปลดปลอยคืนใหอิตาลีในป 1899 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 เวนิส
ไดรับความเสียหายเล็กนอย แตมาเกิดความเสียหายรุนแรงชวงป 1966 จากเหตุการณน้ําทวมเนื่องจากน้ําลนคลองที่มีอยู
หลายแหงทั่วเวนิส การบูรณะและพยายามรักษาสถาปตยกรรมดั้งเดิมซึ่งรวมถึงสถาปตยกรรมรูปแบบ อิตาลี อาหรับ ไบเซน
ไทนและเรอเนซองค ทําไดยากเนื่องจากระดับ น้ําในทะเลสาบขึ้นสูง และเกิดน้ํ าทวมในตัวเมืองเปนประจํา ปจจุบันเวนิส มี
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่คึกคักและยังมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของแควนเวเนโต

การทองเที่ยวเมืองเวนิสใชบริการ “เรือ” Venice Hop-on Hop-off City Sightseeing Boat Tour ระหวาง
เวลา 08.30 – 17.30 น. ของทุกวัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ Venice was originally built on an archipelago of 118
small islands and over the centuries an extraordinary mixture of artistic and cultural influences reached
the city and helped create the special place it is today.

The city is crossed by 150 canals and connected by over 400 bridges, and for this reason it can
only be visited on foot or by boat. Without doubt, admiring the stunning city from the water is a unique
experience. Board a red hop-on hop-off boat and explore the Venice Lagoon with your 24- or 48-hour
City Sightseeing ticket.
This hop-on hop-off service allows you to get on and off the boat at any stop, meaning that you
can visit the major sights and attractions at your leisure. From Piazza San Marco to the Ponte dei Sospiri,
and from the beaches of the Lido to the Island of Murano, you’ll enjoy a trip through the history, culture,
and tradition of the most romantic city in the world.
The boat runs every 60 minutes from the following stops: Santa Lucia train station, Cruise
Terminals, St. Mark's square, Lido di Venezia, Murano Island, Zattere, Cruise Terminals, Santa Lucia station,
St. Mark's square Giardinetti Reali
Visit the new City Sightseeing Venice Visitor Center, situated inside the Train Station Venenzia Santa
Lucia next to ‘Freccia Club Trenitalia’. Ask for any information about the tour and the city, collect your
map and redeem your voucher! The staff will be happy to welcome and assist you. Timetable: from April
1st to November 1st 8:30 am - 5:30 pm . What's Included 24- or 48-hour hop-on hop-off sightseeing boat
ticket, and Wifi aboard the boat. You can jump aboard the boat at any of the stops listed (Open in Google
Maps) . The Visitor Center is located inside the main train station Venezia Santa Lucia, next to Freccia
Club, in front of platforms 13 and 14 and it is very close to Stop No. 1. It is open from 08:30 to 16:00.
Frequency: every 60 minutes. From 15 April to 1 November: first departure from Stazione Santa Lucia at
08:50, last departure at 17:30.
มิลาน (Milan)
มิลาน (Milan) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกวามิลาโน (Milano) เปน เมืองหลวงทางแฟชั่น ของโลกแขงกับปารีสใน
ประเทศฝรั่งเศส เปนศูนยกลางทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโกที่มีชื่อเสียงโดงดัง และโรงละครโอเปรา
อันลือชื่อ
สถานที่ทองเที่ยว จุดแรกสุดที่ตองแวะชมกอนคือมหาวิหารแหงเมืองมิลาน หรือที่เรียกวา “ดูโอโม (Duomo)” ชื่อนี้
ไวใชเรียกมหาวิหารประจําเมือง แทบจะมีดูโอโมทุกเมืองที่สําคัญ ๆ เลย นาจะเปนจุดศูนยรวมจิตใจของคนในเมือง ดูโอโมที่
เมืองนี้สรางในสถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนมหาวิหารที่ใหญเปนอับดับสองรองจากมหาวิหารเซนตปเตอรในกรุงวาติกัน มหา
วิหารแหงนี้เริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1386 แตมาแลวเสร็จ 400 กวาปหลังจากนั้น คือในป ค.ศ.1813 ดานนอกเปนยอดแหลม
135 ยอด จึงมีชื่อเลนวา “ มหาวิหารเมน ” มีรูปสลักหินออนจากยุคตาง ๆ ประดับอยูกวาสามพันรูป ยอดที่สูงที่สุดประดับ
ดวยรูปสลักพระแมมาเรียสูง 4 เมตร หุมดวยทองคําทั้งองค มีชื่อเรียกวา “ มาดอนนินา (Madonnina) ” ภายในมหาวิหารดู
เรียบงาย แตโออากวางขวาง ตามแบบโกธิก ดานหนามหาวิหารจะเปนลานกวาง เรียกวา “ ปอาซซา เดล ดูโอโม (Piazza del
Doumo) ” เปนศูนยกลาง เปนแหลงชุมนุมของผูคนมาทุกยุคสมัย ดานขางของจตุรัสหนาดูโอโมทางทิศเหนือ จะเห็นทางเขา
“ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล ” ซึ่งเปนศูนยกลางการคาที่หรูหราอลังการแหงเมืองมิลาน ภายในหางเปนโดมแกว มีหาง
รานตาง ๆ มากมาย คลายกับอีกแหงที่เมืองเนเปลส
ทะลุออกมาอีกด านจะเจอโรงอุ ปรากรชื่อก องโลก “ลา สกาลา (Teatro alla Scala)” แหง เมืองมิลาน สร างขึ้ น
ระหวางป ค.ศ.1776-1778 ฝนอยากไดไปดูอุปรากรที่โรงนี้ซักหนในชีวิต จะมีโอกาสปาวนอ ขางนอกดูงั้น ๆ แตขางในสุดแสน
จะเลิศหรูอลังการ ..ใครรูจักบุคคลในภาพบาง ถารูจักหมดแสดงวาเปนแฟนพันธุแท ดนตรีคลาสสิกคนหนึ่งเลย ดานหนาลา
สกาลา เปนลานอีกแลว เรียกวา “ ปอาซซา เดลลา สกาลา ” มีรูปปนของศิลปนที่มีชื่อเสียงโดงดังคนหนึ่งของโลก คือ “ ลีโอ
นารโด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ”
ในยุคนั้น เจาผูปกครองเมืองมิลานไดวาจางลีโอนารโดชาวเมืองฟลอเรนซ ใหมาผลิตผลงานที่เมืองมิลานแทน อยูฟลอ
เรนซลําบาก ศิลปนดัง ๆ เยอะแยะอยาง เชน มิเคลันเจโล หลบมาอยูมิลานดีกวา ไมคอยมีคูแขง ผลงานชิ้นสําคัญกองโลกคือ

ภาพวาดปูนเปยกที่ชื่อวา “The Last Supper” อยูในเมืองมิลานนี่เองที่ “ โบสถซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย (Santa Maria
delle Grazie)” ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก เปนแหงเดียวที่ถูกกําหนดใหเปนมรดโลก
จุดสําคัญแหงหนึ่งในเมืองมิลานคือ “ ปราสาทสฟอรเซสโก (Castello Sforzesco) ” เคยเปนปอมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวงศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอรซา (Sforza) ปจจุบัน
สถานที่แหงนี้ไดกลายเปนพิพิธภัณฑหลายแหงที่สําคัญ
จริง ๆ แลว มิลานไมใชเมืองทองเที่ยว แตเปน เมืองธุรกิจมากกวา คนที่มาเมืองนี้สวนใหญจะเปน นักธุรกิจหรือ
นักชอปตัวยงมากกวา “ตึกพิเรลลี่ (Pirelli Tower)” เปนตึกที่สูงที่สุดในมิลานและเคยสูงที่สุดในอิตาลีดวย แฟนฟุตบอล
อิตาลีอาจอยากชมสนามบอลซานซิโร ซึ่งเปนสนามเหยาของทั้งทีมเอซีมิลานและอินเตอรมิลาน แตตองนั่งรถออกจากตัวเมือง

การทองเที่ยวเมืองมิลาน ใชบริการ Milan City Hop-on Hop-off Tour ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ There are three
bus routes to choose from, with more than 30 combined stops between them, so you can find a stop
close to where you are and where you want to go.
The route for Line A, the red line, includes the Milan Duomo (Cathedral), the 14th-century Castello
Sforzesco and the renowned La Scala opera house, one of the most famous theaters in the world. The
entire loop of Line A takes 90 minutes.
The route for Line B, the blue line, includes the skyscrapers of Palazzo Lombardia, the Porta
Venezia (one of the historic city gates) and the Santa Maria delle Grazie church, in which Leonardo da
Vinci’s “The Last Supper” fresco can be seen.
The route for Line C, the green line, includes the massive San Siro football (soccer) stadium, the
Monumental Cemetery and a stop near the shopping quarter around Via Montenapoleone. With your
hop-on hop-off ticket good for either 24- or 48-hours (you choose the option), explore Milan at your own
pace, getting off the bus at any stop you like to see an attraction or simply do some shopping. What’s
more, the three routes mentioned are connected, so it’s no trouble at all to switch from one to the
other in order to cover more ground in the whole city of Milan. View additional info Itinerary.

ประเทศสวิสเซอรแลนด (Switzerland) – ยุโรปตะวันตก
สวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา “หลังคาแหงทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา
สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม สําหรับเลี้ยงสัตว ประเทศสวิสเซอรแลนด มีพื้นที่ประมาณ 41,287 ตาราง

กิโลเมตร เล็กกวาประเทศไทยประมาณ 12 เทาตัว จัดวามีภูเขามากที่สุดในยุโรป และเปนประเทศที่มีทะเลสาบอยูมากมาย
ซึ่งเกิดจากแองที่ลุมระหวางหุบเขานั่นเอง ลักษณะของภูมิประเทศจึงไมคอยมีพื้นที่ราบ สวิสเซอรแลนดมีอาณาเขตติดกับ
ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี ทําใหภาษาที่ใชกันมีทั้ง 4 ภาษา คนสวิสฯสวนใหญมีนิสัยรักสงบ รักความเปนธรรม
เคารพสิทธิของผูอื่น ออนนอม ถอมตัว ขยันขันแข็ง มัธยัสถ และมีความเปนอยูอยางงายๆ
เมืองหลวงของสวิสเซอรแลนดคือกรุงเบอรน มีเมืองใหญๆที่สําคัญอีก 5 เมืองคือ ซูริค บารเซิล เจนีวา โลซาน และ
เมืองที่นาสนใจอีกเมืองคือ ลูเซิรน เปนเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝงคานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลู
เซิรน ที่มีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม (Lake of the four forest cantons) ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ (Reuss
river)
เบิรน (Bern)
เบิรน (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร แลนด ถูกลอมรอบด วยแม น้ําอาเร (Aare) ดวยความงดงามของ
สถาปตยกรรมเกาแกสมัยยุคกลางจึงทําใหเมืองนี้ไดขึ้นทําเนียบเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก (UNESCO) ในป 1863 กรุง
เบิรนยังมีสถานทีทองเที่ยวที่นาสนใจมากมาย ทั้งพิพิธภัณฑ และแหลงช็อปปง แตสถานที่ทองเที่ยวสําคัญเมื่อคุณมาเมืองแหง
นี้แลวหามพลาดก็คือ ยานเมืองเกา ( Old city) ซึ่งตอมาไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกในป 1983 เรามาตะลุยที่แรกใน
ยานนี้กันเลยดีกวา เริ่มจาก Zeitglockenturm หรือ หอนาฬิกา ซึ่งถูกใชเปนประตูเมืองแหงแรกเมื่อป ค.ศ. 1191-1256 แต
หลังจากสราง Prison tower ขึ้นจึงเปลี่ยนไปใช Prison tower เปนประตูเมืองแทน ซึ่งในสมัยกอน Zeitglockenturm ไมได
เปนหอนาฬิกาอยางทุกวันนี้ แตไดติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตรเขาไปในป ค.ศ.1530 และจุดเดนของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือ จะมี
ตุกตาออกมาเริงระบําในทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา จึงไดกลายมาเปนสถานที่ทองเที่ยวและสัญลักษณประจํากรุงเบิรน
ตามมาที่ Munster St. Vinzenz โบสถ ป ระจํ าประจํ ากรุ ง เบิ ร น พร อมทั้ ง ยั ง เป นโบถส ที่ ใ หญ แ ละสํ าคั ญ ที่ สุ ด ใน
สวิตเซอรแลนดอีกดวย โบถสแหงนี้งดงามดวยศิลปะแบบโกธิคในยุคกลาง ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 โบสถแหงนี้กินเวลาไป
จนถึงป ค.ศ. 1573 ภายในเวลาประมาณ 150 ป สรางไดเพียงแคตัวโบสถที่มีความสูงประมาณ 64 เมตรเทานั้น ตอมาในป
ค.ศ. 1889-1893 จึงไดมีการกอสรางเพิ่มเติมในสวนของหอคอย พรอมทั้งมีบันไดวนใหนักทองเที่ยวไดขึ้นไปชมทิวทัศนบน
ยอดหอคอยอีกดวย และสุดทายในทริปนี้ดวย Bundeshaus หรือ อาคารรัฐสภาของสวิตเซอรแลนดนั่นเอง ตึกแหงนี้มี
ความงามของสถาปตยกรรมสไตลนีโอเรเนซองซ ที่ออกแบบโดย Hans Auer สถาปนิกชาว สวิต-ออสเตรีย มีลานน้ําพุกวาง
ตรงดานหนาสภา ถึงแมจะเปนรัฐสภาแตสามารถเขาชมได มีการเปดโถงสภาใหเขาเยี่ยมชมและถาวันไหนมีประชุมสภา
ประชาชนสามารถเขารวมฟงการประชุมได

การทองเที่ยวเบิรน ใชการเดินเทา (walking) กันดีกวา เพราะพื้นที่ทองเที่ยวรวมเปนศูนยกลางไมกวางใหญ คนหา
hop-on Hop-off แลวไมมี มีคําแนะนําใหเปน Sightseeing buses in Bern ได ดังคําอธิบาย “The city of Bern is a
city with a pretty small center and a sightseeing tour can be done by foot. If you are not up for
walking, you can also choose a guided sightseeing tour by bus. The 1-2 hours long bus route can be
joined from several bus stops and you can also leave the bus whenever you wish and later jump on the
next one (hop on hop off). This is a great way to make sure that you will see all of the most important
sights in Bern. As an alternative to the sightseeing bus you also have an option of picking a tour in a
carriage. This way you also get to see the sights of Bern and you can enjoy the ride in an old fashioned
way. More information about all the sightseeing possibilities in the Swiss capital city can be found here.
ซูริค (Zurich)
เมื องซูริ ค ประเทศสวิ ต เซอร แ ลนด ดิ นแดนที่ ขึ้นชื่อว าเปนเมื องยุ โรปโบราณทามกลางความเจริ ญ ของเทคโนโลยี
สมัยใหม สถานที่ทองเที่ยวซูริคมีหลากหลายที่สามารถตอบโจทยความตองการทุกดาน ทั้งที่เที่ยวซูริคแนวประวัติศาสตรและ
ชมความงามของเมือง เที่ยวซูริคแนวชอปปงสินคาชั้นนําหลากหลาย หรือจะเที่ยวแนวครอบครัวชมสวนสัตวและธรรมชาติ
เมืองซูริค สวิตเซอรแลนดมีอะไรมากกวาที่คุณคิดแนนอน ที่สําคัญทริปนี้คุณไปเองไดชิลๆ หายหวง
เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนดและยังเปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศและของทวีปยุโรป ซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนตเสนหของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกากระจัด
กระจายอยูรายลอมเมือง ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยกใหเปนหนึ่งในอันดับตนๆ
ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกดวย

Zurich City Highlights with Felsenegg Cable Car Ride
Half-day tour of Zurich highlights and the surrounding areas See Zurich sights including the Swiss
National Museum, Bahnofstrasse and Fraumunster Church Take a cable car up to Felsenegg and delight in
phenomenal views of the Alps and mountain towns Enjoy a relaxing ferry ride on Lake Zurich Admire the
affluent Goldcoast area on the eastern shore of Lake Zurich on a coach tour
Explore Zurich on a half-day sightseeing tour of the city. Climb aboard a luxury coach for a
panoramic tour of top sights like the Swiss National Museum, the Zurich Opera House and the Old Town,

and then take to the water for a scenic ferry crossing of Lake Zurich. Marvel at the grand architecture of
Fraumünster Church and the Bahnhofstrasse and then gaze at sweeping Alpine vistas as you ride a cable
car to the vertiginous Felsenegg vantage point
This short introduction to Zurich shows you the city from different perspectives — bus, cable car
and boat. Take it early in your stay in Zurich to help you decide where you want to spend more time
later.

ประเทศเยอรมันนี
เยอรมนี (อังกฤษ: Germany; เยอรมัน: Deutschland [ˈdɔʏtʃlant] ดอยฺช ลันฺท) หรือชื่ออยางเปนทางการคือ
สหพัน ธสาธารณรัฐเยอรมนี (อังกฤษ: Federal Republic of Germany; เยอรมัน: Bundesrepublik Deutschland) เปน
ประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธสาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญในทวีปยุโรปตอนกลาง โดยเปนการรวมตัวของรัฐทั้งหมด
16 รัฐ ประเทศนี้มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐสวัสดิการ พรมแดนทางทิศเหนือติด ทะเลเหนือ
เดนมารก และทะเลบอลติก ทิศตะวันออกติดโปแลนดและเช็กเกีย ทิศใตติดออสเตรีย และสวิตเซอรแลนด ทิศตะวันตกติด
ฝรั่งเศส ลักเซมเบิรก เบลเยียม และเนเธอรแลนด มีเมืองหลวงและเมืองใหญของประเทศคือเบอรลิน เยอรมนีมีประชากร
ประมาณ 80 ลานคนและเปนประเทศที่มีความหนาแนนประชากรสูงสุดแหงหนึ่ง อีกทั้งยังเปนประเทศที่มีคนยายถิ่นมากที่สุด
เปนอันดับสามของโลก หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีเปนปลายทางการยายถิ่นที่สองไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก[6]
เยอรมนีเปนหนึ่งในสมาชิกผูกอตั้งสหภาพยุโรปและยังกอตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ
โดยใชชื่อวายูโรโซน เยอรมนีเปนสมาชิกของกลุม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 เยอรมนีเปนประเทศที่มีอิทธิพลตอ
ประเทศอื่นๆในยุโรปและเปนประเทศที่มีความสามารถที่จะแขงขันในระดับโลก
หากวัดจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปกติแลว เยอรมนีเปนเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในยุโรปและใหญเปนอันดับ
สี่ของโลก ในป 2012 เปนประเทศที่มีการนําเขาสงออกมากที่สุดเปนอันดับสาม ดัชนีการพัฒนามนุษยถือวาสูงมาก
มิวนิก (Munich)
มิวนิก (เยอรมัน: München (วิธีใช·ขอมูล) (มึนเชิน), อังกฤษ: Munich) เปนเมืองที่อยูทางใตของประเทศเยอรมนี
และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (อังกฤษ: Bavaria; เยอรมัน: Freistaat Bayern)
มิวนิกเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของ
ยุโรปตัวเมืองมีประชากร 1.3 ลานคน และ 2.7 ลานคนในเขตเมือง ตัวเมืองตั้งอยูบนแมน้ําอีซาร เหนือเทือกเขาแอลป
มิวนิกเปนเมื องที่มี เศรษฐกิจเข มแข็ง ที่สุดในประเทศเยอรมนี โครงการริเ ริ่ม “Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM)” (เศรษฐกิจตลาดสังคมใหม) และนิตยสาร “Wirtschafts Woche” (ธุรกิจรายสัปดาห) ใหคะแนนมิวนิกสูงที่สุดใน
การสํารวจเปรียบเทียบ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 (เปนครั้งที่สาม) มิวนิกยังเปนอันดับหนึ่งในการจัดอันดับโดยนิตยสาร
“Capital” ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ที่จัดอันดับแนวโนมเศรษฐกิจระหวาง พ.ศ. 2545 - 2554 ของเมือง 60 เมืองใน
ประเทศเยอรมนี ทาอากาศยานนานาชาติฟรานซ โจเซฟ สเตราส ในมิวนิก เปนสนามบินที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศ
รองจากทาอากาศยานนานาชาติแฟรงคเฟรต
มิวนิกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1701 (ค.ศ. 1158) เมื่อแควนบาวาเรียรวมตัวกันสําเร็จใน พ.ศ. 2049 (ค.ศ. 1506) มิวนิกจึง
กลายเปนเมืองหลวงของบาวาเรีย ป พ.ศ. 2349 (ค.ศ. 1806) มิวนิกเปนเมืองหลวงของราชอาณาจักรบาวาเรีย ที่สถาปนาใหม
ในชวงนั้นมิวนิกถือเปนเมืองใหญที่สุดในยุโรปพื้นทวีป มิวนิกมีประชากร 100,000 คนเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) และ
500,000 คนเมื่อ พ.ศ. 2444 (ค.ศ. 1901)
หลังจากถูกโจมตีในชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ราชวงศที่ปกครองมิวนิกไดหลบหนีไปอยูเมืองอื่น จึงเปดโอกาสให ลัทธิ
คอมมิวนิสตปกครองมิวนิกแทนในป พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) แตก็ปกครองไดไมนานนัก เนื่องจากถูกโคนลมโดยกลุมนักการ
ทหารไฟรคอปส

พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) อดอลฟ ฮิตเลอรและพรรคนาซีเยอรมันพยายามยึดอํานาจการปกครองมิวนิก การปฏิวัติ
ลมเหลว สงผลใหฮิตเลอรถูกจับกุม กิจกรรมของพรรคนาซีตองหยุดลง กอนที่ฮิตเลอรจะกลับมามีอํานาจอีกครั้งใน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933) โดยที่ทําการใหญของพรรคนาซีเยอรมันอยูในมิวนิก
มิวนิกเสียหายอยางหนักในสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากถูกทิ้งระเบิดถึง 71 ครั้งในชวง 5 ป หลังจากสหรัฐอเมริกา
ยึดครองมิวนิกสําเร็จใน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) มิวนิกก็ฟนฟูขึ้นมาใหมอยางรวดเร็ว มีประชากรเกิน 1 ลานคนใน พ.ศ.
2500 (ค.ศ. 1957)
มิวนิกไดจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ที่โอลิมปก สเตเดียม มิวนิก โดยโอลิมปกครั้งนี้เกิด
เหตุการณผูกอการรายชาวปาเลสไตน ไดบุกเขาไปสังหารนักกีฬาชาวอิสราเอล ปฏิบัติการชวยเหลือตัวประกันลมเหลว สงผล
ใหตัวประกันชาวอิสราเอลเสียชีวิตทั้งหมด มิวนิกยังเปนหนึ่งในเมืองที่จัดการแขงขันฟุตบอลโลก 1974 และฟุตบอลโลก 2006

Munich Grand Circle Hop-On Hop-Off Tour
When does it run?
Daily
Duration
Your ticket is valid for 24 or 48 hours. The length of the tour is 2 ½ hours.
Start time
01 Apr - 31 Oct: First departure from Karstadt at 9:00am then every 60 minutes until 4:00pm
01 Nov - 31 Mar: First departure from Karstadt at 10:00am then every 60 minutes until 3:00pm
(If you are boarding at Karstadt please arrive and board 20 minutes before the departure time).
Duration: Your ticket is valid for 24 or 48 hours. The length of the tour is 2 ½ hours.
Meeting Point
You can board the bus from any of the stops
Ending Point
You can get off at any of the stops
Itinerary
On the Munich Grand Circle Hop-On Hop-Off Tour, you have the freedom to plan your own sightseeing
itinerary. The eleven stops cover not only the city center but also some important places such as the
Nymphenburg Palace and the Olympic Park, away from the heart of town.

Your ticket is valid for 24 or 48 hours (depending on the option chosen) from the time when you first
board one of the blue double-decker buses.
Your ticket allows you unlimited use, which means you can hop on and hop off as often as you like at
any of the designated stops. Or you can stay on the bus for the full 2 ½ hours and listen to the live
commentary in German and English.
The eleven stops are described below:
1. Hauptbahnhof: The tour starts at the Central Train Station of Munich. The bus stop is in front of the
department store Karstadt.
2. Art galleries: Munich has a lively arts scene and a large number of excellent galleries representing all a
wide range of art from classical to contemporary.
3. Odeonsplatz: A large pedestrian square on the north side of Munich’s old town. Every year in July, an
open-air classical concert is held here.
4. Max-Joseph-Platz: Named after the first king of Bavaria, King Max I. Joseph, this square was laid out
when Bavaria became a kingdom in 1806. Stop here for the National Theater, Opera House, and
Residence Museum with Treasure Chamber.
5. Marienplatz / Tal: In the Middle Ages, this square was a market place where tournaments and festivities
took place. Hop off here for: New City Hall with famous Chimes, Old City Hall with Toy Museum,
Cathedral, Church St. Peter, New Jewish Cultural Centre, Beer Hall.
6. Karlsplatz: (Known as Stachus): Entrance to historic city and pedestrian precinct. Great place to start a
shopping trip along Neuhauser and Kaufinger Straße. This square has a big fountain in the summer and an
open-air ice rink in winter. There is also an underground shopping center.
7. Hauptbahnhof: Central Train Station of Munich.
8. Palace of Nymphenburg: This Baroque palace was the main summer residence of the rulers of Bavaria.
See the famous carriage museum (Marstallmuseum), the porcelain collection, the Royal Gardens and the
Rococo Amalienburg (18th century hunting lodge).
9. Olympic Park: The Park constructed for the 1972 Olympic Games in Munich. Stop here for the Olympic
Stadium, Olympic Tower, Sea Life Aquarium, BMW Museum / BMW World / BMW World Headquarters.
10. Schwabing / Siegestor: Trendy area known as the ‘Artists’ District’. Full of excellent restaurants and
open-air cafes. Also, the stop for the ‘Walking Man’ – a giant sculpture, and for the ‘English Garden’ – a
huge public park.
11. Hauptbahnhof: Central Train Station of Munich.
The tour ends at your convenience.

ประเทศออสเตรีย (Austria) – ยุโรปตะวันตก
ประเทศออสเตรี ย (Austria) ตั้ งอยูในทวีปยุโรปติดกับประเทศสวิตเซอรแลนด ขึ้นชื่อเรื่องภูมิ ประเทศที่มีความ
สวยงามเพราะเปนประเทศที่ตั้งอยูทามกลางขุนเขา นอกจากนั้นยังเปนแหลงการดนตรีและศิลปะชั้นเลิศของโลก เปนบานเกิด
ของนักดนตรีและศิลปนเอกมากมาย อีกทั้งยังเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน ทําใหมีสถานที่ทองเที่ยว
ออสเตรียทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมเกาแกที่ทรงคุณคามากมาย ภาษาที่ใช คือ ภาษาเยอรมันเปน
ภาษาราชการและภาษาหลัก แตก็มีการใชภาษาอังกฤษในสถานที่ทองเที่ยวประเทศออสเตรียสําคัญๆ สกุลเงิน คือ ยูโร (Euro)
ออสเตรียมี 4 ฤดู โดยในชวงกลางฤดูหนาวราวเดือนมกราคม จะมีอากาศหนาวจัดและหนาวเต็มที่ถึง -20 องศาเซลเซียส
ในชวงกลางฤดูรอนราวเดือนสิงหาคม จะมีอากาศรอนถึง 30-35 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ออสเตรียสามารถไปเที่ยวไดตลอดป

เพราะมีกิจกรรมและเทศกาลมากมายที่ จัด ขึ้นในทุ กชวงของป ในชวงฤดูใบไม ผลิ-ฤดูร อน จะเปนชวงชมดอกไม บาน ชม
ธรรมชาติและเทศกาลรื่นเริงฤดูรอนตางๆ ชวงนี้ถือวาเปนฤดูกาลทองเที่ยวที่คึกคักที่สุด ในขณะที่ฤดูใบไมรวงจะเปนชวงชม
ใบไมเปลี่ยนสีและในชวงฤดูหนาวก็มีเทศกาล คริสตมาส ปใหมและฤดูการเลนสกี นอกจากนั้นออสเตรียที่เที่ยวหลายแหงก็เปน
ลักษณะอินดอร เชน ปราสาท พระราชวังและพิพิธภัณฑ
เวียนนา (Vienna)
เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศ ขึ้นชื่อวาเปนเมืองแสนสะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดในโลกแหงป 2014 อีกตางหาก นอกจากนั้นเวียนนายังถือวาเปนในเมืองสุดแสนโรแมนติก เปนฮันนีมูนเดสติเนชั่นในฝน
ของคู รั กนับ ล านรอบโลก ทัวร ออสเตรี ย เวี ย นนามี ที่ เ ที่ย วที่ นาสนใจ เชน พระราชวั ง มรดกโลก-พระราชวั งเชิ นบรุ นน
(Schoenbrunn Palace) พิพิธภัณฑศิลปะที่พระราชวังเบลเวอเดียร (Belvedere Palace) พระราชวังฤดูรอนฮอฟเบิรก
(Hofburg Palace) ที่มีความสวยงามโออาอลังการ พิพิธภัณฑเคเอ็ชเอ็ม (KHM- Kunsthistorisches Museum) ที่เปน
พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของโลก โบสถเซนตปเตอร (St. Peter’s Church) โบสถเกาแกที่สุดของเวียนนา และโรงอุปรากร
เวียนนา (Vienna State Opera) โรงอุปรากรเกาแกประจําเมืองที่ยังเปดทําการแสดงทุกวัน เปนตน
“เวียนนา” จัดวาเปนเมืองทองเที่ยวทางยุโรปที่มีเสนหดึงดูดใจใหนามาเที่ยวอยาง มาก เพราะจะไดมาสัมผัสกับความ
เพลิดเพลิน ความงดงาม และความโรแมนติกของเมืองเวียนนา ผานจากสถานที่ทองเที่ยวอันมีชื่อเสียงที่มีอยูมากมาย และหลา
หลากสถานที่เดนๆ ที่เมื่อมาเยื อนเวียนนาแลว ไมควรพลาดเที่ ยวชมกัน เชน พระราชวังเชิน บรุน น ( Schoenbrunn
Palace) ที่ไดรับมรดกโลกจากองคการยูเนสโก พระราชวังเชินบรุนนเปนพระราชวังฤดูรอนอันยิ่งใหญของราชวงศฮับสบวรก
สรางขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงคของพระนางมาเรียเทเรซา จักรพรรดินีแหงจักรวรรดิโรมัน ที่ตั้งพระทัยวาจะ
สรางพระราชวังแหงนี้ ใหมีความงดงามไมแพพระราชวังแวรซายสในกรุงปารีส พระราชวังฮอฟบวรก พระราชวังฤดูหนาวที่
งดงาม จัตุรัสสเตฟาน จุดศูนยกลางของกรุงเวียนนา มหาวิหารเซนตสตีเฟนอันสวยงาม

การทองเที่ยวกรุงเวียนนา ใชบริการ Big Bus Vienna: Hop-On, Hop-Off– Sightseeing Tour ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ Situated at the cultural intersection of east and west, explore the rich heritage of Vienna on this Big
Bus hop-on, hop-off tour. This Big Bus Vienna Hop-On, Hop-Off tour allows you to plan your sightseeing as
per your convenience. You may hop on and hop off at any of the designated stops, sightseeing, and shop
or eat and then hop back again when the next bus comes along. With buses plying from two routes and
your ticket valid for 24 hours, the hop-on, hop-off tour ensures you don’t miss a thing. The double decker

bus will offer a panoramic view of the city and cover the major historical landmarks and the must-visit
sites. There are 15 Red Route locations and 6 Schönbrunn Blue Route locations where you can get off
the bus. Each location has been carefully selected so that you are with in easy reach of one of Vienna's
key attractions.
Red Route includes the following 15 stops: Opera, House of Music, Mariahilferstraße, MuseumsHofburg, Votivkirch, Karmeliter Market, Augarten, Prater, Danube Tower, Old Danube, Danube Island, Blue
Danube, Praterstern, Danube Canal, Stadtpark Blue Route includes the following 6 stops: MuseumsHofburg, House of Music, Aqua Terra Zoo, Schönbrunn Palace, Arsenal, Belvedere
Your Hop-On, Hop-Off ticket also includes 1 walking tour into the city center and 1 live guided
night tour. Imperial Vienna: This walking tour shows you the life of the Habsburgs as you will visit places
like Hofburg, the Spanish Riding School, the Heldenplatz and the Capuchin’s Crypt. The tour also covers
the music in the city, from Mozart to Haydn and Beethoven, plus the many composers Vienna is famous
for. Night tour: The night tour will lead you through the city when the dusk falls. With our live guided
commentaries we assure you an informative and entertaining tour.
Your ticket is valid for 24 hours from first use. A full loop (without getting off the bus) lasts 1 hour,
15 minutes. Your booking voucher can be exchanged for your Hop-on, Hop-off ticket at any one of the
stops. Simply choose the stop which you wish to start the tour from and present your voucher to the
driver who will exchange it for a ticket that will be valid for 24 hours from that time . Children under the
age of 5 may travel free of charge as long as they are accompanied by a dedicated adult (1 adult to 1
child). Voucher information : You must print and surrender a paper version of your booking voucher for
this activity (showing your voucher on a smartphone is not accepted). No refund can be given for
customers without a printed copy of their voucher.

ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก (Czech Republic) – ยุโรปตะวันออก
เช็กเกีย (อังกฤษ: Czechia; เช็ก: Česko) หรือชื่ออยางเปนทางการวา สาธารณรัฐเช็ก (อังกฤษ: Czech Republic;
เช็ก: Česká Republika) เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล อยูในภูมิภาคยุโรปกลาง พรมแดนทางตอนเหนือจรดประเทศ
โปแลนด ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือจรดเยอรมนี ทางใตจรดออสเตรีย และทางตะวันออกจรดสโลวาเกีย
เช็กเกียประกอบดวยภูมิภาคที่เกาแกสองสวน คือ โบฮีเมียและมอเรเวีย และสวนหนึ่งของภูมิภาคที่สาม เรียกวา ไซลี
เซีย ประเทศนี้ไดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 เมืองหลวงของประเทศคือ ปราก เปนเมือง
ที่มีประวั ติศาสตร ยาวนาน เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และเปนเมืองที่ใหญที่ สุดของประเทศด วย เมืองสําคัญอื่ น ๆ ของ
ประเทศ ไดแก เบอรโน, ออสตราวา, เปลเซน, ฮราเดตสกราลอเว, เชสเกบุดเยยอวีตเซ และอูสตีนัดลาเบม
นั บ ตั้ ง แต ก ารยุ บ เลิ ก ประเทศเชโกสโลวาเกี ย เมื่ อ ปลายป พ.ศ. 2535 กระทรวงการต า งประเทศและ
กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐเช็กไดสนับสนุนใหใชชื่อประเทศแบบสั้นเปนภาษาอังกฤษวา "เช็กเกีย" (Czechia) แตก็ยัง
ไมเปนที่แพรหลายนัก จนกระทั่งในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กไดมีมติเห็นชอบใหใชชื่อ "เช็ก
เกีย" เปนชื่อเรียกประเทศแบบสั้นอยางเปนทางการ[
ปราก (Prague)
ปราก (Prague) หรือ ที่ออกเสียงแบบทองถิ่นวา ปราฮา (Praha) ถือไดวาเปนอัญมณีเม็ดงามแหงยุโรป ปรากเปน
เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) มีประชากรอาศัยประมาณ 1.2 ลานคน เมื่อ ค.ศ. 1992 องคการ
ยูเนสโก ไดประกาศใหปรากเปนมรดกโลก ซึ่งดินแดนแถบนี้มีประวัติศาสตรยาวนานนับพันป ดินแดนแถบนี้แตเดิมเรียกวา
แควนโบฮีเมีย (Bohemia) ปรากเปนศูนยกลางทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของแควนโบฮีเมีย และยังเคย
เปนเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire) ถึง 2 ครั้ง ตอมาถูกปกครองดวยประเทศมหาอํานาจ

ใหญ ๆ มาโดยตลอด จนเพิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่ออาณาจักรออสเตรีย-ฮังการีลมสลายลง จึงประกาศอิสรภาพเปน
ประเทศเช็คโกสโลวาเกีย (Czechoslovakia) แตก็ยังถูกครอบครองและครอบงําตอดวยนาซีเยอรมัน และคอมมิวนิสตโซเวียต
กวาจะไดอิสรภาพแบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณก็ลวงเลยมาจนถึงป พ.ศ. 2533 และสุดทายก็แยกออกเปนสาธารณรัฐเช็ค
และสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อป พ.ศ. 2536 นี่เอง
ปรากตั้งอยูบนสองฝงแมน้ําวัลทาวา (Vltava) ซึ่งเปนแมน้ําสําคัญของสาธารณรัฐเช็ค แมน้ําวัลทาวาแบงเมืองออกเปน
สี่เขตใหญ คือ เขตเมืองเกา (Old Town, Star Msto) และเขตเมืองใหม (New Town, Nov Msto) ทางฝงขวาหรือฝง
ตะวันออกของแมน้ํา ปราสาทปราก (Prague Castle, Praskhrad) และเขตเมืองนอย (Lesser Quarter, Mal Strana) ทาง
ฝงซายหรือฝงตะวันตกของแมน้ํา บริเวณเมืองปราก มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เนื่องจากมีคนอาศัยอยูมาตั้งแต 200 ปกอน
คริสตกาล โดยชวงแรกเปนเผาเคลต (Celt) กอนจะถูกรุกรานโดยเผาเยอรมนิก (Germanic) และถูกครอบครองโดยเผาสลาฟ
ในคริสตศตวรรษที่ 4 แตตอมาในศตวรรษที่ 7 วัฒนธรรมของทั้งสองเผาพันธ ไดผสมผสานกันเปนหนึ่งเดียว สวนตัวเมืองปราก
นั้น มีหลักฐานวาสรางในคริสตศตวรรษที่ 9 และเปนเมืองหลวงของแควนโบฮีเมีย ซึ่งอยูใตการปกครองของจักรวรรดิโรมัน
จากนั้นปลายคริสตศตวรรษที่ 9 กษัตริยบอริวอจ พรีมิสโลเวก (Borivoj Premyslovec) ทรงสรางปราสาทขนาดใหญบนเขา
สูงสงาเหนือแมน้ําวัลตาวา (Vltava) แตชาวเยอรมันเรียกแมน้ํานี่วา Moldau เขา Hradchin และมีการขนานนามปราสาท
แหงนี้วา ปราฮา (Praha) ซึ่งเปนชื่อเรียกกรุงปรากในภาษาเช็ก
กรุงปราก มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ลานคน มีแมน้ํา Vltava ไหลผานกรุงเกาแกแหงนี้ ดวยเหตุนี้กรุงปรากจึงมี
สะพานที่ทอดขามแมน้ํา Vltava อยูหลายแหง และถึงแมวาเมืองปรากจะตกอยูภายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต เปนเวลานาน
กวา 40 ป แตปจจุบันกลายเปนจุดหมายปลายทางในการทองเที่ยว ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในยุโรป อาจเพราะหลังรอดพน
จากสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองปรากไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ไมวาจะเปนรูปแบบสถาปตยกรรมที่งดงาม สิ่งกอสราง
เกาแกที่โดดเดน

การทองเที่ยวกรุงปราก ใชบริการ Hop on-Hop off Bus City tour: Down Town Line, Brewery Line and
Vysehrad Line and Cruise Tour - Discover Prague's attractions and landmarks during this hop-on, hop-off
bus tour. With a ticket that's valid for 24 hours, choose from 3 different routes around the city and jump
off wherever you like. Spend as little or as much time as you like exploring landmarks on the Green,
Yellow or Red Line, then continue on to a 1-hour boat trip on the Vltava. A walking tour of the Prague
Castle tour is also included.
GREEN Down Town Line The route marked in green is our main route and also the most
comprehensive, with something to satisfy everyone. It will take you in comfort to the most important
Prague sights, for example the Prague Castle, the Old Town Square and Wenceslas Square. Stop Nr.14 on

this route is also a transfer stop for the boat trip included in the price of the ticket. In no event should
you let this unique experience pass you by, as from the deck of the boat you will experience Prague from
a whole new perspective. In the vicinity of all 15 stops you will find the most beautiful spots in our
capital, also known as Prague of the Hundred Spires in the heart of Europe.
YELLOW Brewery Line The yellow B line, bearing the title Brewery, is not only for beer-lovers,
though a visit to the Staropramen Brewery Museum is decidedly worth it, but also for model train
enthusiasts. The Railroad Kingdom at stop 4 is a true rarity that will enthral children and adults alike. By
the A/B transfer station you will the funicular up Petřín hill, the relaxing Kampa Park, the gallery Sovovy
mlýny, as well as the island Střelecký ostrov with a beautiful view of the Charles Bridge.
RED Vyšehrad Line The red C line is, at first glance, a relatively uninteresting tour, but looks are
deceiving! Get off at stop Nr. 2 and discover Vyšehrad Castle hidden behind the ramparts and intertwined
with many national legends. The dark silhouette of the tower poking up from the cliff over the river
inherently belongs to the Prague landscape. Also make a stop under Vítkov and don't be afraid of the hill
before you. At the top you are awaited not only by a proud statue of the Hussite leader Jan Žižka of
Trocnov, which is among the largest equestrian statues in the world, but also a national memorial built to
honour the memory of the Czech legionnaires and the Czech resistance during World War I, and last but
not least a marvellous view of all of Prague. If that wasn't enough, you can also take a look at the Žižkov
TV tower and enjoy the view from nearly a hundred metres in the air. Incidentally, according to
Virtualtourist.com, the TV tower, which measures 216 m, is one of the ugliest buildings in the world, and
the giant babies by David Černý crawling all over it changed it into something that people no longer just
shake their heads in disbelief over. Come and judge for yourself.

ประเทศโปแลนด – ยุโรปตะวันออก
โปแลนด (อังกฤษ: Poland; โปแลนด: Polska [ˈpɔlska] พอลสฺกา) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปแลนด
(อังกฤษ: Republic of Poland; โปแลนด: Rzeczpospolita Polska) เปนประเทศในตอนกลางของยุโรป เขตแดนดาน
ตะวันตกจรดเยอรมนี ทางใตจรดสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกีย ทางตะวันออกจรดยูเครนและเบลารุส สวนทางเหนือจรดทะเล
บอลติก ลิทัวเนีย และแควนคาลีนินกราดของรัสเซีย โปแลนดเคยเปนดินแดนสวนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย
รัฐโปแลนดกอตั้งเมื่อมากกวา 1,000 ปกอนภายใตราชวงศเปยสต (Piast dynasty) และถึงยุคทอง ตอนปลายของ
คริสตศตวรรษที่ 16 ภายใตราชวงศยาเกียลลอน (Jagiellonian dynasty) เปนยุคที่โปแลนดเปนหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยและมี
อํานาจมากที่สุดในยุโรป ในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 สภาลาง (Sejm เซยม) ของเครือจักรภพโปแลนด-ลิทัวเนีย ไดเลือก
รับรัฐธรรมนูญพฤษภาคมของโปแลนด (May Constitution of Poland) รัฐธรรมนูญรางฉบับแรกของยุโรป และฉบับที่ 2
ของโลก ตามหลังรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
หลังจากนั้นไมนาน โปแลนดไดถูกแบง เปนสวนหนึ่ง ของจักรวรรดิรัสเซีย ออสเตรีย และ ราชอาณาจักรปรัสเซี ย
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 โปแลนดมีสถานะเปนราชอาณาจักร และไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2461 หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ภายใตยุคสาธารณรัฐที่ 2 (Second Polish Republic) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โปแลนดกลายเปนรัฐบริวารที่เปน
คอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตภายใตสาธารณรัฐประชาชน (People's Republic of Poland) ในพ.ศ. 2532 การเลือกตั้งกึ่ง
เสรี ค รั้ ง แรกในโปแลนด หลัง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 สิ้ นสุ ด การดิ้ นรนเพื่ อเสรี ภ าพของขบวนการโซลิ ด าริ ตี (Solidarity
movement) และเป นการพายแพ ข องผูนําคอมมิ วนิ ส ต ข องโปแลนด (โดยก อนหน านี่ ผู นําคอมมิ วนิ ส ต ข องโปแลนด ใ ด

ประกาศใชกฎอัยการศึกเพื่อปราบการดิ้นรนเพื่อเสรีภาพของขบวนการโซลิดาริตีในป พ.ศ. 2524 ) มีการกอตั้งสาธารณรัฐ
โปแลนดที่ 3 (Third Polish Republic) ในปจจุบัน ตามดวยการรางรัฐธรรมนูญใหมในป พ.ศ. 2540 ในป พ.ศ. 2542
โปแลนดไดเขารวมองคการนาโต และในป พ.ศ. 2547 ไดเขาเปนสวนหนึ่งของสหภาพยุโรป
วอรซอ (Warsaw)
วอรซอ (อังกฤษ: Warsaw ; โปแลนด: Warszawa) เปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดของประเทศโปแลนด ตั้งอยูริม
แมน้ําวิสทูลา หางจากชายฝงทะเลบอลติกประมาณ 370 กิโลเมตร มีประชากรอาศั ยอยูในตัวเมืองประมาณ 1,726,581
(2014) คน และรวมเขตเมืองดวยจะประมาณ 2,760,000 คน (ขอมูล พ.ศ. 2548) ตัวเมืองวอรซอมีพื้นที่ 517.24 ตร.กม. รวม
เขตเมืองมี พื้ นที่ 6,100.43 ตร.กม. วอร ซอเปนเมื องศู นย กลางอุต สาหกรรมหนัก เชน เหล็กกล า , รถยนต, เครื่องจั กร
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเปนศูนยกลางดานการศึกษา มีสถาบันการศึกษามากกวา 66 แหง
กรุงวอรซอ ประกอบดวยประวัติศาสตรจาก 3 ยุคสมัยคือ ยุคเกา ยุคคอมมิวนิสท และยุคสมัยใหมแหงทุนนิยม วอรซอ
เปนเมื องหลวงของโปแลนด มาตั้ง แต ป 1596 เป นเมืองที่ เจริญรุ งเรืองและเต็ มไปดวยสถาปต ยกรรมที่ส วยงามมากมาย
จนกระทั่งในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซีไดบุกยึดครองโปแลนด วอรซอไดรับความเสียหายอยางหนักจากสงคราม
เมืองทั้งเมืองถูกทําลายลง เมื่อชาวโปแลนดลุกขึ้นตอตานนาซีเยอรมัน ดังนั้น อดอฟ ฮิตเลอรจึงสั่งใหทําลายเมืองนี้ลงไมให
เหลือซาก แตหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ชาวโปแลนดไดรวมมือรวมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากซาก
ปรักหักพัง และทําไดดีดวย เนื่องจากวายังคงรูปแบบสถาปตยกรรมที่สวยงามเอาไวเปนอยางดี นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีการ
พัฒนาเมืองใหม ที่รวมเอาสถาปตยกรรมในยุคคอมมิวนิสต และตึกระฟาในยุคทุนนิยมเอาไว สําหรับใครที่ชอบสถาปตยกรรม
ถือวาเปนเมืองที่นามาเที่ยวมากครับ โดยสถานที่ทองเที่ยวในกรุงวอรซอ จะแบงออกเปนสามโซนหลักๆก็คือ Old town เปน
เขตเมืองเกาของนครวอรซอ ซึ่งเปนศุนย กลางเมือง Royal route เปนถนนที่เชื่อมระหวางพระราชวังที่เมืองเกา และ
พระราชวังแหงใหมที่อยูนอกเมือง สองขางทางเต็มไปดวยสถานที่สําคัญมากมาย เขตเมืองใหม เปนเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง
ที่ประกอบดวย อาคารจากยุคคอมมิวนิสทและตึกระฟาและหางสรรพสินคาสมัยใหมที่แสดงถึงความเปนทุนนิยม

การทองเที่ยวกรุงวอซอร ใชบริการ City Sightseeing Warsaw Hop-On Hop-Off Tour ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
Discover the city of Warsaw at your own speed aboard a City Sightseeing double-decker bus. With 10
stops along the route, hop on and off at major landmarks and attractions including Bank Square, the
Church of Artists or the Chopin Museum. (See the Itinerary for a full list of stops.) Hop off to wander
through the UNESCO-listed Old Town on foot or explore the open-air cafes and Renaissance and Baroque
architecture of the medieval market square. You can also soak up a little shopping time at the Zlote
Tarasy Shopping Center. As you travel from site to site, learn about the city’s history and modern

architecture. Your 24- or 48-hour ticket is valid from first time of use for the duration selected. View
additional info
Itinerary Tour stops: The Palace of Culture and Science; Zlote Tarasy Shopping Center Pilsudski
Square, Saski Garden, Zacheta Nowy Swiat, Chopin Museum Bank Square; Krasinski Park Royal Castle;
Zygmunt Column; Old Town Krakowskie Przedmiescie Street: the Royal Castle Krakowskie Przedmiescie
Street, University of Warsaw Nowy Swiat Street; National Museum Palaces and Gardens Complex –
Lazienki, Botanic Garden, Belweder Downtown; the Palace of Culture and Science

ประเทศลิทวั เนีย - ยุโรปเหนือ
ลิ ทั ว เ นี ย (อั ง ก ฤ ษ : Lithuania; ลิ ทั ว เ นี ย : Lietuva)
ห รื อ ชื่ อ อ ย า ง เ ป น ท า ง ก า ร คื อ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ลิทัวเนีย (อังกฤษ: Republic of Lithuania; ลิทัวเนีย: Lietuvos Respublika) ตั้งอยูกลางทวีปยุโรป ทางฝงตะวันออกของ
ทะเลบอลติ ก ทิ ศ เหนื อ จรดลั ต เวี ย ทิ ศ ตะวั น ออกและทิ ศ ใตั จ รดเบลารุ ส และทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จ รดโปแลนด แ ละ
รัสเซีย (แควนคาลินินกราด) เคยเปนสวนหนึ่งของประเทศรัสเซีย
ปจจุบันสถานภาพทางการเมืองของลิทัวเนียในสายตาของนานาชาตินั้นถือไดวามีเสถียรภาพและเอื้ออํานวยตอการคา
การลงทุน ภายหลังจากการถอนทหารรัสเซียออกจากลิทัวเนียตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2539 กอปรกับชนกลุมนอยชาว
รัสเซียในลิทัวเนียไมมีบทบาทสําคัญทางการเมือง จึงสงผลทําใหการบริหารบานเมืองของรัฐบาลลิทัวเนียในเรื่องชนกลุมนอย
คอนขางเปนไปอยางราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศบอลติกอื่น ๆ ซึ่งไดแก ลัตเวีย และเอสโตเนีย
ระบบการเมือง มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ ภายใตรัฐ
ธรรมปจจุบัน ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2535
สถาบันทางการเมือง ลิทัวเนียมีประธานาธิบดีเปนประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 5 ป รัฐสภาใชระบบสภาเดียว (Unicamera) เรียกวา Seimas จํานวนสมาชิกสภาทั้งหมด 141 คน (71 คน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง อีก 70 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวน) มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป พรรคการเมืองจะตองไดรับ
คะแนนเสียงเกินรอยละ 4 จากการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ จึงจะมีสิทธิเขารวมในรัฐสภา ยกเวนพรรคที่มาจากชนกลุมนอย
คณะรัฐบาลดํารงตําแหนงเทากับวาระของสมาชิกรัฐสภาเวนแตสมาชิกคณะรัฐบาลจะลาออก หรือรัฐสภาลงมติไมไวว างใจ
รัฐบาลดวยเสียงขางมากเด็ดขาด ประธานสภาเปนผูแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
มีพื้นที่ 65,300 ตารางกิโลเมตร ใหญที่สุดในจํานวน 3 ประเทศแถบบอลติก (เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ) พื้นที่
สวนใหญเปนปาสนและเนินทราย ลิทัวเนียเปนแหลงอําพัน (Amber) ที่สําคัญ
ลิทัวเนียมีประชากร 3,596,617 คน (กรกฎาคม 2548) เปนชาวลิทัวเนียรอยละ 83.5 ชาวรัสเซียรอยละ 9 ชาวโป
ลรอยละ 7 และชาวเบโลรัสเซียรอยละ 1.5 ใชภาษาลิทัวเนียเปนภาษาทางการ ประมาณรอยละ 80 ของประชากรใชภาษา
รัสเซีย ประชากรนับือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุด แตสําหรับชาวรัสเซียในลิทัวเนียนับถือศาสนาคริสตนิกาย
ออรทอดอกซ
วิลนีอุส (Vilnius)
ถาพูดถึงกลุมประเทศบอลติก หลายคนอาจจะสายหัววาไมรูจัก เพราะมันเปนประเทศเกิดใหมเมื่อซักยี่สิบป มานี่เอง
ภายหลังจากการลมสลายของสหภาพโซเวียต ประกอบไปดวยลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโธเนีย
เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เปนเมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย ถึงแมวาจะเปนเมืองหลวงของประเทศเล็กๆ แตวิลนีอุสก็
ไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลกไปแลว เพราะความเกาแกยาวนานของประวัติศาสตร อีกทั้งยังมีความสวยงามของอาคาร
สถาปตยกรรมที่ที่มีอายุมาตั้งแตชวงยุคกลาง ตัวเมืองวิลนีอุสมีแมน้ําสายเล็กๆสองสายไหลผานไดแก Neris กับ Vilnia จึงทํา
ใหภายในบริเ วณเขตตัวเมืองเก านั้นมี ตนไมขึ้นเขีย วชอุม ไปทั่ วทั้ง เมือง และยัง ทําใหบรรยากาศที่ อยูบ ริเวณริมแมน้ํารมรื่ น
อากาศเย็นสบาย โดยจะมีชาวเมืองออกมานั่งเลนอานหนังสือที่ริมฝงแมน้ํากันเปนระยะๆ

เมื่อมุงหนาเขาสูเขตเมืองเกา Old Town บริเวณจัตุรัสเมืองหรือ Town Hall Square ทานจะตองตื่นตะลึงกับความ
งดงามของตึกรามบานชองที่อยูในเขตเมืองเกานี้ สไตลการปลูกสรางจะเปนศิลปะแบบบาโรค (Baroque) ที่งดงามออนชอย
สีสันที่ใชก็สดใสเห็นแลวสบายตา บางสวนก็จะมีสวนผสมของศิลปะแบบโกธิค (Gothic) รวมอยูดวย อาคารเกาแกเหลานี้มิใช
ของเกาตั้งแตเริ่มแรกที่สรางเมืองเมื่อป 1323 ในรัชสมัยของ Grand Duke Gediminas ที่ทรงยายเมืองหลวงจากทราไกมาอยู
ที่วิลนีอุส เพราะอาคารเหลานี้ถูกสรางขึ้นใหมในชวงยุคศตวรรษที่ 17 – 18 มานี่เอง อันเนื่องมาจากเมืองวิลนีอุสนั้นเคยถูกไฟ
ไหมครั้งใหญทําลายเมืองไปเสียสวนมาก แตถึงกระนั้น เราก็ยังสัมผัสไดถึงความเกาแกและสวยงาม ทําใหการเดินเลนในเมือง
เกาเชนนี้ เรามักจะวุนวายอยูกับการรัวกดชัตเตอรเพื่อบันทึกภาพแหงความทรงจําเก็บไว
สําหรับใครที่ชื่นชอบการเสพความงามของโบสถ ทานเลือกมาเที่ยวไดถูกตองตรงตามรสนิยมสุดๆ เพราะสถานที่แหงนี้
ไมวาจะเดินไปบนถนนสายไหน ทิศทางใด สิ่งที่ทานจะพบเห็นไดตลอดเวลาเรียกไดวาแทบจะทุกหัวโคงถนนก็คือโบสถ ไมตอง
เอยถามวามีนิกายใดบาง เพราะที่นี่มีครบทุกนิกาย คนทองถิ่นที่วิลนีอุสมีมาจากหลายเชื้อชาติ รัสเซีย ยิว เปอรเซีย เยอรมัน
สลาฟ ดังนั้นโบสถประจําเมืองจึงมีอยูครบทุกนิกาย สวนการตกแตงภายในโบสถแตละหลัง มีความอลังการสวยงามสุดๆ ไมวา
จะเปนแทนบูชาปดทอง ภาพวาดปูนเปยก การแกะสลักลวดลายบนฝาเพดาน เมื่อเดินเขาไปแลวเสมือนดังจะหลุดเขาไปอยูใน
โลกแหงจินตนาการ เพราะความสวยงามนั่นก็หนึ่งเหตุผล แตความเงียบสงบ และความเย็นสุขุมที่อยูภายใน ทําใหเกิดความ
สงบเยือกเย็นไดอยางนาประหลาดใจ
ตัวเมืองจะถูกลอมรอบดวยกําแพงเมืองโบราณ ที่ดูกี่ครั้งก็สามารถรับรูไดถึงความยิ่งใหญของมัน ดวยขนาดที่มโหฬาร
และความหนาของหินที่นํามาใชสรางกําแพง อีกทั้งปอมปราการที่ตั้งอยูบริเวณมุมกําแพง ทําใหเราคิดมโนกลับไปไดถึงยุคอดีต
กาลวา กําแพงที่แข็งแกรงนี้คงตองผานรอนผานหนาวมาอยางโชกโชน เมื่อในอดีต จะมีประตูเมืองอยูหาแหง แตในปจจุบันนั้น
เหลือเพียงแคประตูเดียวชื่อวา Gate of Dawn
หากเดินลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กๆที่อยูภายในตัวเมืองเกา จะพบกับถนนสายที่ชื่อวา Pilies ณ ถนนสายนี้จะมี
ชาวเมืองและนักทองเที่ยวเดินไปมากันขวักไขว เพราะของดีที่ซอนอยูคือรานอาหารพื้น เมืองรสเลิศ สามารถเลือกซื้อแลวเดิน
กินไปไดโดยที่ไมตองอายใคร เพราะใครๆก็ทําแบบนี้เชนเดียวกัน รานคาที่อยูสองฝงถนน จะมีของฝากของดังประจําเมืองไว
ใหบริการแกแขกผูมาเยือน และสินคาที่ขึ้นหนาขึ้นตาที่สุดของที่นี่คืออําพันสีเหลืองสวย มีหลายแบบไวใหเลือกชม
เมื่อมาถึงที่นี่แลวยังมีอีกหนึ่งสถานที่ๆหามพลาดเด็ดขาด Cathedral Basilica มหาวิหารขนาดใหญสีขาวสวยงาม
โดยเฉพาะที่ดานใน ดวยหลังคาสูง โปรง โลงสบาย การตกแตงเปนแบบ Minimalist จึงทําใหดูเรียบงาย สมถะสมกับที่เปนที่
สักการบูชา ที่บริเวณดานหนามหาวิหารจะเปนจัตุรัสอีกหนึ่งแหงที่ชาวเมืองตางออกมาพบปะสังสรรคกัน
วิลนีอุสนั้นไมใชจะมีดีเพียงแคความสวยงามของสถาปตยกรรม หากยังมีความรมรื่นและสดชื่นของธรรมชาติอีกดวย
แมน้ําทั้งสองสาย Neris กับ Vilnia ที่ไหลพาดผานเมืองนั้น ชวยสรางบรรยากาศของสองฝงแมน้ําเสมือนอยูใจกลางปาโปรง
เสียงน้ําไหลเอื่อยๆ นกรองจากกิ่งไม ชวยรังสรรคความสดชื่นใหแกผูพักพิง ความพิเศษอีกหนึ่งที่ซอนตัวอยูในวิลนีอุสก็คือ เขต
ปกครองอิ สระที่ ถูกแบ งกั้ นโดยแม น้ําสายเล็ ก เขตรั ฐ อุ สซู พี ซ (Uzupis Republic) เป นสวรรคข องศิล ป นนอยใหญ เ ฉก
เชนเดียวกับมองมารตของฝรั่งเศสนั่นเอง
ความสวยงามและคลาสสิค ของวิลนี อุส ผสมผสานกับความหลากหลายทางเชื้ อชาติ แตง เติม ดวยสถาปต ยกรรมที่
เกาแกและงดงาม สงผลใหนักทองเที่ยวจํานวนมากจากทั่วทุกมุมโลกตางตองการที่จะมาเห็นและสัมผัสดวยตัวเองซักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต ครั้งหนึ่งในอดีต เมื่ อพระเจานโปเลียนแหงฝรั่ งเศสไดเสด็จมาถึงสถานที่ แหงนี้ เมื่อทรงไดทอดพระเนตรเห็ นความ
งดงามของบานเรือนที่อยูตรงพระพักตร ถึงกับทรงลําพึงออกมาวา วิลนีอุสคือเยรูซาเล็มแหงยุโรปเหนือนั่นเอง

การทองเที่ยว ใชบริการของ Vilnius City Tour (with audio guide HOP ON - HOP OFF) มีรายการดังนี้

