วางแผนเที่ยวต่างประเทศอย่างมั่นใจ
ใครๆก็ไปเที่ยว...
ได้เวลาเที่ยว...

ใครๆ ก็ไปเที่ยว ยุโรปตะวันออก

  ⌫  ⌫

อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

สุดยอดคู่มือนำเที่ยวชุด ⌫

  ⌫  ⌫

⌫

 

 
    
   
 ⌫  ⌫⌫
àÁ×Í§

อดิศกั ดิ์ จันทร์ดวง

⌫


⌧

  

   
อดิศกั ดิ์ จันทร์ดวง

Australia
⌫

⌫

 ⌫ 



⌫

⌫



àÁ×Í§½ÃÑè§ÍÍÊ«Õè á´¹¨Ô§â¨é ËÁÕà¤ÒÅèÒ

London-Oxford-Stratford Upon Avon-Cambridge-Ely-Salisbury-Bath
Liverpool-Manchester-Chester-York-Edinburgh-Stirling-Glasgow-Cardiff

อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

Perth
Melbourne
Sydney
Canberra
Gold Coast
Brisbane
อดิศักดิ์ จันทร์ดวง

หาซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป
หรือสั่งซื้อได้ที่สำ�นักพิมพ์ฟอร์เวิร์ด โทร. 089-8619448
042-931581 Email : adisak222@yahoo.com

ราคา 290 บาท

á¼¹·ÕèÊÕèÊÕ·Ø¡

⌫







⌫

  ⌫ 

ไปกับรถไฟยุโรปด้วยตั๋วโดยสาร
European East Pass

สุดยอดคู่มือนำ�เที่ยวชุด

ISBN : 978-616-91320-4-2
หมวดท่องเทีย่ ว

The World is Yours
โลกเป็นของคุณ
ไม่ออกเดินทาง ไม่มีวันถึงจุดหมาย

Travel & Guide

290.-

เปิดความสุข
ความมหัศจรรย์
ความสุนทรีย์
สู่ดินแดนยุโรปตะวันออก
กับหลากเรื่องราว
หลายสถานที่ที่น่าค้นหา
ล้วนน่าประทับใจมิรู้ลืม

Vienna
Innsbruck

ตัว
อย
่าง

ด้วยสุดยอดคู่มือนำ�เที่ยวชุด

เปิดประสบการณ์ท่องยุโรปตะวันออก

Salzburg

Ceske Budejovice

ใครๆก็ไปเที่ยว

ยุโรปตะวั
น
ออก
เล่มเดียวเที่ยว 5 ประเทศ

พิมพ์สที ั้งเลม่ ี่
พร้อมแผนท

Plzen
Karlovy Vary

Prague

Bratislava

ออสเตรีย - Vienna/Salzburg/Innsbruck
เช็ก - Prague/Ceske Budejovice/ Cesky Krumlov

Plzen/Karlovy Vary
สโลวาเกีย - Bratislava
โปแลนด์ - Warsaw/Krakow
ฮังการี - Budapest

Ceske Krumlov

Budapest
Warsaw

อดิศักดิ์ จันทร์ดวง : เรื่อง/ภาพ

สุดยอดคู่มือนำ�เที่ยวชุด

Krakow

ใครๆก็ไปเที่ยว ยุโรปตะวันออก

ตัว
อย
่าง

s
t
n
e
t
Con
เตรียมตัวเที่ยว

ขอวีซ่าไปเที่ยวยุโรปตะวันออก
เดินทางทั่วยุโรปตะวันออกด้วย
ตั๋วรถไฟ European East Pass
ที่พัก				
บ้านนานาชาติ			
เงินทองต้องรู้			
ช่วงเวลาน่าเที่ยว			
ข้าวปลาอาหาร			
โทรศัพท์/ไฟฟ้า/น�้ำดื่ม		

13
18
20
22
24
25
26
28

ออสเตรีย/Austria

29

เวียนนา			
ซาลซ์บวร์ก		
อินน์สบรูค		

35
79
101

สาธารณรัฐเช็ก/Czech

115

ปราก			
เชสเก บูเดยอวิช		
เชสกี้ ครุมลอฟ		
ปึลเซ่น			
คาร์โลวี วารี		

121
169
181
195
205

สโลวาเกีย /Slovakia

219

บราติสลาวา		

220

โปแลนด์/Poland
วอร์ซอ			
คราคอฟ			

ฮังการี/Hungary
บูดาเปสต์		

239
245
269

291
298

ตัว
อย
่าง

ี่
นใน
สารบัญแผนท ุโรปตะวันออก ปกหลังด้า
ยรถไฟย
30
แผนที่เครือข่า
			
ย
ี
ร
38
แผนที่ออสเต
นนา
ย
ี
เว
น
ช
ล
ว
ม
ง
่
ส
42
แผนที่ระบบขน
			
54
แผนที่เวียนนา
		
ก
์
ร
ว
บ
ฟ
โฮ
ง
ั
ชว
82
แผนผังพระรา
นซาลซ์บวร์ก
ช
ล
ว
ม
ง
่
ส
น
ข
บ
84
แผนที่ระบ
			
ก
์
ร
ว
บ
์
104
แผนที่ซาลซ
			
ค
ู
ร
บ
116
แผนที่อินน์ส
		
ก
็
เช
สาระน่ารู้
ฐ
ั
ร
126
แผนที่สาธารณ วลชนปราก
ม
ง
่
ส
ชมคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิค		
76 แผนที่ระบบขน
127
ทัวร์ตามรอยมนต์รักเพลงสวรรค์		
98 แผนที่ปราก			
173
		
e
ic
v
jo
e
d
หุ่นกระบอกเช็ก			
203 แผนที่ Ceske Bu
185
		
v
lo
เบียร์เช็ก				
204 แผนที่ Cesky Krum
197
			
n
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2
282 แผนที่ Plze
209
		
ry
a
V
y
v
Auschwitz : ค่ายกักกันชาวยิว		
287 แผนที่ Karlo
222
			
า
ว
า
เหมืองเกลือวีลิซก้า			
288 แผนที่บราติสล
241
์
ประสบการณ์บนรถไฟ Night Express Train 289 แผนที่โปแลนด			
248
อ
ซ
์
ร
อ
ว
น
ช
ล
ว
ม
ส่ง
250
แผนทีระบบขน
273
แผนที่วอร์ซอ			
			
ฟ
อ
297
แผนที่คราค
ี
			
0
แผนที่ฮังการ
าเปสต์ 30
ด
ู
บ
น
ช
ล
ว
ม
ง
่
ส
306
แผนที่ระบบขน
			
์
ต
แผนที่บูดาเปส

ใครๆ ก็ไปเที่ยว

ยุโรปตะวันออก

ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกียและโปแลนด์ มีพรมแดนติดกันในภูมิภาคยุโรปตะวันออก
ทุกประเทศล้วนเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และร่วมกลุ่มวีซ่าเชงเกน แม้ในขณะนี้บางประเทศ
(เช็ก ฮังการี โปแลนด์) ยังใช้สกุลเงินของตนเองอยู่ แต่ในอีกไม่ช้านี้ก็ก�ำลังทยอยเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน
ใช้สกุลเงินยูโร (Euro) เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงสามารถวางแผนท่องเที่ยวเข้าออกประเทศเหล่านี้ได้อย่าง
สะดวก

ขอวีซ่าไปเที่ยวยุโรปตะวันออก

ตัว
อย
่าง

ผู้ที่มีวีซ่าเชงเกนที่ขอจากสถานทูตต่างๆ ในกลุ่มประเทศวีซ่าเชงเกน นอกเหนือ
จาก 5 ประเทศดังกล่าวข้างต้น สามารถเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าวางแผน
เที่ยวเฉพาะออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกียและโปแลนด์ จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตของ 5
ประเทศนี้เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าจะขอวีซ่าจากสถานทูตใดนั้น ก็ให้ดูตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เดินทางเข้าประเทศไหนก่อน ขอจากสถานทูตประเทศนั้นได้
2. อยู่เที่ยวประเทศไหนนานที่สุด ขอจากสถานทูตประเทศนั้นได้
3. ถ้าอยู่เที่ยวพอๆ กัน จะขอจากสถานทูตไหนก็ได้

ผู้ที่เคยขอวีซ่าเชงเกนบ่อยๆ คงจะทราบขั้นตอนกันบ้างแล้ว การขอวีซ่าจากสถานทูตของ 5
ประเทศที่ว่านี้ก็มีวิธีการและการเตรียมเอกสารคล้ายๆ กัน จึงจะไม่ขอกล่าวในที่นี่อีก เพราะผู้เขียนได้
เอ่ยถึงในหนังสือหลายเล่มก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็น ใครๆ ก็ไปเที่ยวอิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมนี ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ รวมทั้งในเว็บไซต์และช่องทางการติดต่อกับ
แผนกกุงสุล-วีซ่า ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศดังต่อไปนี้
14

แผนกกงสุล/วีซ่า สถานทูตออสเตรียประจ�ำประเทศไทย

14 ซอยนันทา-โมซาร์ท ถ.สาทรใต้ ซอย 1 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-3036046, 02-3036047
อีเมล์ : bangkok-ob@bmeia.gv.at
เว็บไซต์ www.bmeia.gv.at/th
เวลาท�ำการแผนกวีซ่า : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

แผนกกงสุล/วีซ่า สถานทูตสาธารณรัฐเช็กประจ�ำประเทศไทย

ตัว
อย
่าง

71/6 ร่วมฤดีซอย 2 ถ.เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2509223, 02-2509224
โทรสาร 02-2509225, 02-2534978
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz
เว็บไซต์ www.mzv.cz/bangkok
เวลาท�ำการแผนกวีซ่า : จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.

แผนกกงสุล/วีซ่า สถานทูตฮังการีประจ�ำประเทศไทย

22 ซี โอ๊คทาวเวอร์ เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม
99 สุขุมวิทซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-6611155 โทรสาร 02-6611153
อีเมล์ : mission.bgk@kum.gov.hu
เว็บไซต์ www.mfa.gov.hu/emb/bangkok
เวลาท�ำการแผนกวีซ่า : จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

แผนกกงสุล/วีซ่า สถานทูตโปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย

100/81-82 อาคารว่องวานิช ชั้น 25 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-6450367-69
โทรสาร 02-6450365
เว็บไซต์ www.bangkok.msz.gov.pl/en
เวลาท�ำการแผนกวีซ่า : จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.

สถานทูตสโลวาเกียประจ�ำประเทศไทย

13 ตึก BKI/YWCA ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-6773445-6
เว็บไซต์ www.bangkok.mfa.sk
สามารถโทรศัพท์หรืออีเมล์ จองวันเวลาในการยื่นเอกสารขอวีซ่าได้ และควรนัดหมายเสีย
แต่เนิ่นๆ ก่อนถึงวันเดินทาง เนื่องจากแต่ละสถานทูตรับคิวยื่นเอกสารขอวีซ่าได้วันละไม่มากนัก
15

เที่ยวบินจากไทยไปยุโรปตะวันออก
ปัจจุบันยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยบินเข้าเมืองในประเทศแถบยุโรปตะวันออก จะ
มีก็แต่เที่ยวบินของออสเตรียนแอร์ไลน์ที่บินตรงเข้าเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย แต่เราก็สามารถ
หาเที่ยวบินของสายการบินอื่นๆ เข้าไปยังเมืองหลักๆ ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างไม่ยาก

บินสู่ยุโรปกับเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินตุรกี

ตัว
อย
่าง

ขอแนะน�ำเที่ยวบินของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (Turkish Airlines) ซึ่งมีเที่ยวบินออก
จากกรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบินไปยังสนามบินอตาเติร์ก ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี จากนั้นสามารถ
ต่อเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางในแถบยุโรปตะวันออกได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นกรุงเวียนนา
บูดาเปสต์ ปรากหรือวอร์ซอ รวมทั้งจุดหมายปลายทางอันหลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งทวีปยุโรป ซึ่ง
ใช้เวลาในการต่อเที่ยวบินไม่นานนัก เนื่องจากในแต่ละวันมีเที่ยวบินของเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บินไปยัง
สนามบินในเมืองต่างๆ วันละหลายเที่ยว (ดูตารางเวลาบินได้ที่แผ่นรองปกหน้า)
แวะเที่ยวตุรกีไม่มีวีซ่า บินสบายทุกที่กับ สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส

“Turkish Airlines Globally Yours น�ำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ”

อิสตันบูลเป็นศูนย์กลางการบินหรือฮับของ สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ที่มีผู้โดยสารราว
100,000 คน ใช้บริการที่สนามบินอตาเติร์กในแต่ละวัน และสามารถต่อเครื่องบินไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลกได้
อย่างสะดวกสบาย แต่ก่อนออกเดินทางสู่เส้นทางบินอื่นๆ แนะน�ำว่าต้องลองแวะท่องเที่ยวในอิสตันบูลให้ได้ซัก
ครั้ง รับประกันความสวยงามของเมืองนี้วา่ ไม่เป็นสองรองใคร อิสตันบูล ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสองทวีป คือตั้ง
อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย โดยมีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและความมีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลได้อย่าง
ลงตัว
การบริการก่อนขึ้นเครื่องส�ำหรับเส้นทางต่อไป สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์ส ได้จัดเตรียมห้องพักรับรองผู้โดยสาร “ซีไอพี เล้าจน์”
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรับรอง ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สมาชิกสะสมไมล์
ไมล์ส แอนด์สไมล์ อีลิท (Miles & Smiles Elite) ผู้ถือบัตร อีลิท พลัส
(Elite Plus) และสมาชิกบัตรทองกลุ่มพันธมิตรการบิน สตาร์อะไลแอนซ์
ซึ่งมีขนาดพื้นที่ถึง 3,000 ตารางเมตร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารที่ไป
ใช้บริการได้ถึง 2,000 คนต่อวัน ห้องรับรองตั้งอยู่บริเวณฝั่งขาออกต่าง
ประเทศ มีบริการอาหารหลากหลายทั้งอาหารจานร้อนและอาหารจาน
เย็น นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด บิสสิเนทเซ็นเตอร์พร้อมอุปกรณ์อำ� นวย
ความสะดวกด้วยระบบอินเทอร์เน็ต WIFI ห้องพักผ่อนส่วนตัว ห้องอาบ
น�้ำ ห้องเด็กเล่น และห้องเด็กอ่อน ผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินกับ
ระบบความบันเทิงต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ รายการเพลง หนังสือพิมพ์
และนิตยสาร ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาตุรกีและภาษาต่างประเทศ
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ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สามารถอิ่มเอมความสบายตลอดการ
เดินทางกับที่นั่งที่สามารถปรับนอนด้วยความยาวถึง 75 นิ้ว (188
เซนติเมตร) หรือเกือบ 180 องศา พร้อมจอสกรีนส่วนตัวขนาด 15.4
นิ้ว ส�ำหรับเลือกรับชมและฟังความบันเทิงตามใจชอบทั้งภาพยนตร์
ใหม่ๆ ซีรีย์ยอดฮิต สารคดี รายการกีฬา การ์ตูน สารคดี ราว 350
เรื่อง พร้อมทั้งซีดีอัลบั้มเลือกฟังเพลงถึง 600 แผ่น ทั้งเพลงป็อบ
ร๊อค แจ๊ส คลาสสิกละติน ข้อมูลท่องเที่ยว รายการวิทยุ ช่องเกม
ช่องรายการส�ำหรับเยาวชน หรือจะเลือกอ่านหนังสือพร้อมเปิดไฟ
ส่วนตัว หรือจะเลือกใช้บริการโปรแกรมนวดหลัง

ตัว
อย
่าง

นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังขอเชิญชวนทุกท่านอิ่ม
อร่อยไปกับอาหารนานาชนิดทั้งอาหารตุรกีและอาหารนานาชาติ
โดย “เชฟให้บริการระหว่างเที่ยวบิน” หรือ “Flying Chef” ด้วย
รายการอาหารเลิศรส ทั้งคุณภาพและส่วนผสมสดใหม่ทุกวัน เสิร์ฟ
พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งก์และไวน์ยี่ห้อดังระดับโลก
รับรองว่าผู้
โดยสารจะเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับรายการอาหารในรูปแบบของ
ภัตตาคารลอยฟ้าและบริการที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดการเดินทาง

ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส ไม่
เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาการบริการ และเป็น สายการบินยุโรปแห่งเดียวที่
ได้รับการรับประกันคุณภาพ 4 ดาวในทุกระดับชั้น การันตีได้จาก รางวัล
สกายแทรกซ์ ทั้ง 3 รางวัล ในปีพ.ศ.2555 ที่ผ่านมา และครองรางวัล “สาย
การบินยอดเยี่ยมของยุโรป” สองปีซ้อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในปัจจุบันมี
ผู้โดยสารจากทั่วโลกเลือกใช้บริการถึง 32.7 ล้านคน จ�ำนวนผู้ใช้บริการยัง
คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกเส้นทางบินทั่วโลก นอกจากนี้จากการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารของสายการบิน จนได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นหนึ่งในสายการบินชั้นน�ำของโลกที่ได้รับรางวัลสกายแทรกซ์ ประเภท
สายการบินที่บริการอาหารในห้องโดยสารชั้นประหยัดที่ดีที่สุดของโลก
(World's Best Economy Class Onboard Catering)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส�ำรองที่นั่งได้ที่
โทร. 02 231 0300 - 7
www.turkishairlines.com
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เดินทางทั่วยุโรปตะวันออกด้วยตั๋วรถไฟ

European East Pass

แผนที่เครือข่ายรถไฟยุโรปตะวันออก
ดูได้ที่ปกหลังด้านใน

เดินทางอย่างสะดวกสบายและประหยัดด้วยตั๋วรถไฟ European East Pass
ซึ่งครอบคลุมการเดินทางด้วยเครือข่ายรถไฟของการรถไฟแห่งชาติในออสเตรีย
ฮังการี เช็ก สโลวาเกียและโปแลนด์ โดยแทบไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารใดๆ เพิ่มอีก

ตัว
อย
่าง

ตั๋วโดยสารใบนี้ Rail Europe บริษัทที่ครองอันดับหนึ่งในการจัดจ�ำหน่ายตั๋วรถไฟทั่วยุโรป
ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางที่ต้องการส�ำรวจดินแดนในภูมิภาคยุโรปตะวัน
ออกอย่างถึงแก่น โดยไม่ต้องพะวงเรื่องค่าโดยสารรถไฟที่มีราคาแพง เพราะตั๋วนี้เป็นตั๋วเหมาจ่าย
สามารถใช้บริการรถไฟได้อย่างไม่จำ� กัดทั้งจ�ำนวนเที่ยวและระยะทาง และยังสามารถใช้เป็นส่วนลดใน
การจองตั๋วรถไฟด่วนกลางคืนระหว่างประเทศ (Night Express Train) ที่อาจได้ใช้บริการหากวางแผน
เดินทางข้ามพรมแดนไปยังเมืองที่อยู่ห่างออกไป เช่น ปราก-คราคอฟ, วอร์ซอ-บูดาเปสต์ หรือเวียนนาวอร์ซอ เป็นต้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติ จ�ำเป็นที่จะต้องหาซื้อตั๋วใบนี้ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ ตั๋ว
มีให้เลือกแบบ 5 วันทั้งชั้น 1 และชั้น 2 และสามารถซื้อวันเพิ่มได้จนถึง 10 วัน จะใช้เดินทางแบบต่อ
เนื่องหรือไม่ก็ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ใช้วันแรก ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถซื้อตั๋วใบนี้
ได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Rail Europe ดังนี้

ตั๋วแทนจ�ำหน่ายตั๋วรถไฟของ Rail Europe ในประเทศไทย

บริษัท ดีทแฮล์ม ทราเวล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 14 ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-6607000 ต่อ 7067-69 หรือ 7063 โทรสาร 02-6607028
บริษัท กัลลิเวอร์ส ทราเวล แอทโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
1168/24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-6546000
บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จ�ำกัด
4,6 ซอยสาทร 11 แยก 13 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-6761501 หรือ 02-6762444 โทรสาร 02-6761419
บริษัท ที.วี.แอร์บุ๊คกิ้ง จ�ำกัด
ส�ำนักงานสีลม 795 ถ.สีลม (ใกล้ซอย 15 วัดแขก) กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-2335160-3 โทรสาร 02-2338611
ส�ำนักงานดิเอ็มโพเรียม โทร. 02-6648500-10 ส�ำนักงานชิดลม โทร. 02-2556950-2
Real Time Travel Solution (RTS) โทร. 02-6617157
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ราคาตั๋วรถไฟ European East Pass (บาท)
1st Class 5 วัน
ซื้อวันเพิ่ม (วันละ)
2nd Class 5 วัน
ซื้อวันเพิ่ม (วันละ)

ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่

9,285
1,056
6,373
887

เด็ก 4-11 ปี 4,645
เด็ก 4-11 ปี 528
เด็ก 4-11 ปี 3,187
เด็ก 4-11 ปี 444

หมายเหตุ - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินยูโรในช่วงเวลาที่ซื้อ
- ซื้อวันเดินทางเพิ่มได้สูงสุดจนถึง 10 วัน

ตัว
อย
่าง

นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วเดินทางเฉพาะประเทศได้ (One Country Pass) เช่น Czech
Republic Pass, Austria Pass, Poland Pass, Hungary Pass หรือตั๋วรวม 2 ประเทศ เช่น AustriaCzech Republic Pass, Austria-Hungary Pass หรือแม้แต่ซื้อรวมกับประเทศที่ไม่อยู่ในแถบยุโรป
ตะวันออกที่มีพรมแดนติดกันก็ได้ เช่น Germany-Poland Pass, Austria-Germany Pass เป็นต้น
นอกจากนี้ตั๋ว Eurail Global Pass ยังสามารถเดินทางโดยเครือข่ายรถไฟในประเทศเหล่า
นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน ราคาตั๋วแบบต่างๆ สอบถามได้จากตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารของ Rail Europe
ในประเทศไทยได้ทุกแห่ง หรือดูรวมทั้งสั่งซื้อได้ทาง www.raileurope.co.th

วิธีการใช้งานตั๋วรถไฟ European East Pass

เมื่อเดินทางไปถึงประเทศใดก็แล้วแต่ใน 5 ประเทศ และต้องการเริ่มต้นใช้งานตั๋ว European
East Pass จะต้องน�ำตั๋วไปนี้ไปท�ำการ Validate เพื่อให้ตั๋วมีผลในการใช้งานกับเจ้าหน้าที่ในช่องขายตั๋ว
ในสถานีรถไฟของการรถไฟแห่งชาติของประเทศเหล่านี้ได้ทุกสถานี โดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราพร้อม
วันที่ที่เราไป Validate ตั๋ว หลังจากนั้นเมื่อเราจะใช้งานในแต่ละวัน ก็ให้เติมวันที่ลงไปบนช่องว่างบนตั๋ว
ก็จะใช้งานได้ทั้งวันอย่างไม่จ�ำกัดจ�ำนวนเที่ยวและระยะทาง
รายละเอียดของการใช้รถไฟแต่ละประเทศจะได้กล่าวถึงต่อไปในเนื้อหาของประเทศนั้นๆ

ตั๋วรถไฟ European East Pass ของ Rail Europe
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ที่พัก

จากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า ที่พักในสาธารณรัฐเช็ก โปแลนด์ สโลวาเกีย
และฮังการี มีแนวโน้มว่าราคามักถูกกว่าที่พักในออสเตรีย ซึ่งมีมาตรฐานค่าครองชีพใกล้
เคียงกับประเทศในแถบยุโรปตะวันตกอย่างสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีหรือเยอรมนี แต่กลุ่ม
ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกอื่นๆ ยังถือว่าค่าครองชีพไม่สูงมากนักทั้งค่าที่พัก อาหาร
และค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

ตัว
อย
่าง

ดังนั้น ค่าที่พักที่เท่ากัน เราอาจได้นอนโรงแรมหลายดาวในประเทศแถบยุโรปตะวันออก ซึ่ง
ปัจจุบันมีเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างก็ไปเปิดสาขาตามเมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวส� ำคัญๆ
ไปเกือบทั่วแล้ว
แต่ถ้าเราเลือกที่พักประเภท Hostel, Bed&Breakfast, Pension หรือบ้านนานาชาติ ก็จะ
ช่วยประหยัดค่าที่พักไปได้อีกโข
ซึ่งการจองที่พักหรือโรงแรมเราสามารถจองได้จากเว็บไซต์รับจองโรงแรมทั่วๆ ไป ท่านเคยใช้
เว็บไหนก็ลองเข้าไปตรวจสอบราคาและจองเพื่อน�ำไปประกอบการยื่นขอวีซ่าได้ และขอแนะน�ำว่าควร
จองที่พักเสียแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเวียนนาหรือปรากนั้นที่พักมักเต็มค่อน
ข้างไว หากจองช้าอาจได้ที่พักที่อยู่ไกลนอกเมืองออกไปหรือมีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะฤดูกาลท่องเที่ยว
ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-ตุลาคม หรือในช่วงที่มีเทศกาลส�ำคัญ

Pension Stoi ในอินน์สบรูค

Aldelhof ในซาลซ์บวร์ก

อาหารเช้าง่ายๆ รวมในค่าห้อง

ในออสเตรีย ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสพักในโรงแรมราคาประหยัดใน 3 เมืองคือ เวียนนา อินน์สบรูค
และซาลซ์บวร์ก มาตรฐานการบริการรวมทั้งราคานั้นใกล้เคียงกับที่สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลีหรือ
ฝรั่งเศสซึ่งเคยไปพักเมื่อทริปก่อนหน้านี้
ในเวียนนานั้น ที่พักบนถนน Mariahilfer Strasse และถนนข้างเคียงนับว่าสะดวกในการ
เดินทาง อีกทั้งยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟอยู่พอสมควร เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ทันสมัยเป็น
แหล่งช้อปปิ้งอยู่แล้ว
ส่วนในอินน์สบรูคและซาลส์บวร์กนั้น ผู้เขียนยังคงเลือกพักในโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟ
หลักของเมืองเช่นเดิม เหตุผลก็คือเพื่อความสะดวกในการเดินทางต่อไปเมืองอื่น และสถานีรถไฟหลัก
ยังเป็นศูนย์กลางรถโดยสารสาธารณะของเมืองด้วย
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