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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมืองมิวนิค – ชมเมืองมิวนิค – ชอ้ปป้ิงจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์– ชมิเบียร์

พรอ้มขาหมเูยอรมัน    

Hotel NH Munich 

Messe 

              หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมอืงชวานเกา – เขา้ชมปราสาทนอยชวานซไตล ์ปราสาทตน้แบบของเจา้

หญงินทิรา                     

เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ 
   

Hotel Mercure 

Garmish 

Partenkirchen 

             หรอืเทยีบเทา่ 

4 
พชิติยอดเขาซูกซปิทเซ ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดในเยอรมัน – เมอืงอุลม์ – ชม

โบถสท์ีส่งูทีส่ดุในโลก 
   

Hotel Maritim Ulm  

              หรอืเทยีบเทา่ 

5 

เมืองสตุ๊ตการ์ท – เมืองไฮเดลเบริ์กเมืองทีถู่กขนานนามว่าเป็นเมอืงแห่ง

ความโรแมนตกิ  

ชมถังไวนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก – เมอืงแฟรงเฟิรต์  
   

Hotel Mercure 

Frankfurt Messe 

               หรอืเทยีบเทา่ 

6 
เมอืงรูเดสไฮม ์อมั ไรน์ – น่ังกระเชา้ชมไร่องุ่นตดิแม่น ้าไรน์ – ชมิไวน์นานา

ชนดิ - ชอ้ปป้ิงเมอืงแฟรงเฟิรต์ 
   

Hotel Mercure 

Frankfurt Messe 

                หรอืเทยีบเทา่ 

7 สนามบนิแฟรงเฟิรต์ – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

11..00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้ยรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

21.05 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบูดาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาท ี

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี – สนามบนิมวินคิ – เมอืงมวินคิ – ชอ้ปป้ิงถนนมาเรยีน พลทัซ ์– ชมิขาหมเูยอรมนั

เลศิรสพรอ้มเบยีร ์ 

 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

02.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิมวินคิ  ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 005 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

06.55 เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ  ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบยีบ

การของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี  

- เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐไบเอริน์ ประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3  ในเยอรมนัรองจากเบอรล์นิ

และฮมับวรค์ มวินคิตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ 

น าทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบั อลัลอีนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium) สนามฟตุบอลในประเทศ

เยอรมนั เปิดใชง้านเมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2541 เป็นสนามฟตุบอลทีส่ามารถเปลีย่นสดีา้นนอกได ้  
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น าท่านชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus) ทีต่ัง้อยู่ดา้นเหนือของ จตัุรสัมาเรยีน พลทัซ ์

(Marienplatz)  

- จัตรัุสมาเรยีน พลัทซ ์หรอื จัตรัุสพระแมม่าร ีคอืจัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิ ถอืเป็นจัตรัุสหลักประจ าเมอืง

มาตัง้แต ่ค.ศ. 1151 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสาอนุสรณ์ พระแมม่าร ีซึง่ตัง้ตระหงา่นทีจั่ตรัุสแหง่นีม้าตัง้แต ่ค.ศ. 

1631 ในปัจจบุนั  

- จัตุรัสนี้มรีา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมต่างๆ ใหท้่านเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย แถมทีน่ี่ยังมสีถาปัต

กรรมตา่งๆทีอ่อกแบบและตกแตง่สไตลโ์กธคิ อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

         อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง พเิศษเบยีร ์1 ลติร และเมนูขาหมเูยอรมนั 

ทีพ่กั   Hotel NH Munich Messe 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3     เมอืงชวานเกา – เขา้ชม Neuschwanstein Castle-เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (Schwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

- ชวานเกาเป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ตัง้อยูต่ดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้ปราสาท

ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมนัอยา่งปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮเฮนชวาเกา  

- ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมอืงชวานเกาตามอธัยาศัยเทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหาร

พืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์(Neuschwanstein Castle)  

- ตัง้อยู่ในเทอืกเขาแอลป์แถบบาวาเรยี สรา้งในสมัยพระเจา้ลูทวชิที ่2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1145 – 

1116 ออกแบบโดย Christian Jank  

- สรา้งตามจนิตนาการของพระเจา้ลดุวทิที ่2 แหง่บาวาเรยี มพีระประสงคใ์หจ้ัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับอยา่ง

สนัโดษ หา่งจากผูค้น และเพือ่อทุศิใหแ้ก ่มหากวชีือ่ รชิารท์ วากเนอร ์ผูซ้ ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งให ้

เป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โลอนิกรนี มเีนื้อหาเกีย่วกับอัศวนิขีห่งสข์าว ดังนัน้ ปราสาทแห่งนี้จงึไดรั้บการ

ตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพันธด์ังกลา่ว  

- ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุโรปทีง่ดงามมากทีส่ดุในโลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้

หญงินทิรา สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ละโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ (Garmish Partenkirchen) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงชนบททางใตข้องรัฐไบเอริน์ ตดิกบัพรมแดนประเทศออสเตรยี ถอืเป็นแหลง่เลน่สกทีีม่ชี ือ่เสยีงแหง่

หนึง่ เมอืงนีเ้คยเป็นสถานทีจ่ัดโอลมิปิกฤดหูนาว บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นทัง้ของเขาซกูซปิทเซ และยังเป็น

บา้นเกดิของคตีกวชีือ่ดังอยา่ง รชิารท์ ชเตราส ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคาร อาหารจนี 
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ทีพ่กั Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

 
 

Day 4     ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั – ยอดเขา Zugspitze - เมอืงอลุม์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซูกชปิทเซ (Zugspitze)  

- น่ังกระเชา้ (Cable car) ขึน้สูย่อดเขาซกูชปิทเซ ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของเยอรมัน มคีวามสงู 2,600 เมตร แม ้

ฤดูรอ้นท่านก็สามารถสัมผัสไดถ้งึพลังอันยิง่ใหญ่แห่งธรรมชาตไิดท้ี่นี่ ไม่ว่าจะเป็น สายลม หนา้ผา หมิะ 

น ้าแข็ง ธารน ้าแข็ง  

- ชม โบถสท์ีส่งูทีส่ดุของเยอรมนั อสิระใหท้า่นชมธรรมชาตแิละถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

- หลังจากใชพ้ละก าลังในการท ากจิกรรมตา่งๆแลว้ เราจะน าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน บนยอดเขาแห่งนี ้

ดว้ยรา้นอาหาร Panorama 2962 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง Panorama 2962 บนยอดเขาซกูชปิทเซ 

ถงึเวลาน าทา่นน่ังกระเชา้ลงมาสูด่า้นลา่ง ในขณะทีท่า่นน่ังกระเชา้สามารถมองลงไปดา้นลา่งจะเห็นทะเลสาบไอบ์

เซและเชงิเขาแอลป์ได ้ซึง่เป็นภาพทีส่วยงามจนตอ้งตะลงึเลยทเีดยีว 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอลุม์ (Ulm) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เมอืงอลุม์ (Ulm) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมิแบรค์ อยูท่างตอนใตข้องประเทศเยอรมนั อยูท่างฝ่ัง

ตะวันตกของแมน่ ้าดานูบ อลุม์ยงัเป็นบา้นเกดิของไอนส์ไตนด์ว้ย 

น าทา่นชม อลุม์มนิสเตอร ์(Ulm Minster) เป็นครสิตจักรนกิายลเูธอรัน เป็นครสิตจักรทีส่งูทีส่ดุในโลก โดยมี

ความสงูถงึ 161.53 เมตร 

น าทา่นชม ยา่นชุมชนชาวประมงเกา่แก ่(Fishermen’s and Tanner’s Quarter) ตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าดานูบ 

ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางส าคัญของเมอืงแหง่นี ้จดุเดน่คอืยงัคงอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ี 
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มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม มลี าคลองไหลผา่นไปบรรจบกับแมน่ ้าดานูบ ปัจจบุนัยา่นนีก้ลายเป็นรา้นคา้ บาร ์และ

รา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

น าทา่นชม ก าแพงเมอืงเกา่อลุม์ (Ulm Town Walls) ก าแพงเมอืงเกา่รมิแมน่ ้าดานูบ ทีส่รา้งจากอฐิ ในปี 

1412 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั   Hotel Maritim Ulm 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 
 

Day 5     เมอืงสตุต๊การท์ – เมอืงไฮเดลเบริก์ – เมอืงแฟรงเฟิรต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สตุต๊การท์ (Stuttgart) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐบาเดนเวริท์เทมแบรก์ ตัง้อยูบ่นแมน่ ้า Necker ในหุบเขาทีอ่ดุม

สมบูรณ์ เป็นทีต่ัง้ของเคานตแ์ละต่อมาคอืกษัตรยิแ์ห่งเวริท์เทมแบรก์และพวกเขาไดท้ิง้พระราชวังไว ้ซึง่

ภายหลังกลายเป็นอาคารราชการและพพิธิภณัฑ ์สตุ๊ตการท์ ยงัเป็นเมอืงแหง่การผลติรถยนต ์ส านักงานใหญ่

ของ Mercedes Benz และ Porsche ลว้นอยูท่ีเ่มอืงนี ้

น าทา่นชม จตัรุสัพระราชวงั (Schlossplatz Square) ใจกลางเมอืงสตุ๊ตการท์  

- เป็นพืน้ทีด่า้นหนา้ของ Neues Schloss  หรอื  New Palace พืน้ทีด่า้นหนา้เคยเป็นสวนพักผ่อนสว่นตัวและ

ลานขบวนพาเหรด แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีส่ าหรับผูค้นในสตุ๊ตการท์ ซึง่สวนประดับประดาไปดว้ยน ้าพุ และ

อนุสาวรยีส์ าหรับวลิเลีย่มที ่1 ทางดา้นทศิใตเ้ป็นพระราชวังเกา่แบบโกธกิ ส าหรับเคานตแ์ห่งเวริท์เทมแบรก์ 

ซึง่ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑข์องรัฐ 

น าทา่นเดนิสู ่ถนนโคนจิซตราสเซอ (KoenigStrasse)  
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- ถนนคนเดนิตัง้แต่ปี 1977 เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลักของเมอืงสตุ๊ตการท์ และเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่เป็น

อนัดับสองของเยอรมนั มคีวามยาวประมาณ 1.2 กโิลเมตร  

- อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง( ไฮเดลเบริก์เป็น

เมอืงในรัฐบาเดนิ เวอิรท์เทมแบรก์ ตัง้อยูบ่นแมน่ ้าเน็คคาร ์เป็นเมอืงทีม่มีหาวทิยาลยัเกา่แก ่อาคารและ

สถาปัตยกรรมเป็นสไตลบ์าโรก ท าใหไ้ฮเดลเบริก์ถกูขนานนามวา่ เป็นเมอืงแหง่ความโรแมนตกิ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

ชม สะพานทีท่อดผา่นแมน่ า้เน็คคาร ์(Alte Brucke Old Bridge)  

- สะพานเกา่แกก่วา่ 200ปี เป็นสะพานทีส่รา้งจากหนิทัง้หมด สะพานนีป้ระดับประดาดว้ยประตมิากรรม 2 ชดุ 

คอื การแสดงความเคารพตอ่ชารล์ส ์ธโีอดอร ์และอกีชดุหนึง่ส าหรับเทพมีเินอรว์าแหง่โรมนั  

น าทา่นขา้มมาสูเ่ขต เมอืงเกา่ Altstadt เมอืงเกา่อนัรุง่โรจนข์องไฮเดลเบริก์  

น าทา่นน่ังรถรางขึน้สูท่ีต่ัง้ของ ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle)  

- ตัง้อยูส่งูเหนอืเขต Altstadt และแมน่ ้า Neckar 10 เมตร ปราสาทนีเ้คยเป็นทีป่ระทบัของ Prince Electors 

ของไฮเดลเบริก์  

- ปัจจบุนัเป็นสถานทีป่รักหักพังทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

- ปราสาทแหง่นีเ้ริม่สรา้งจากการเป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที ่13 และในศตวรรษที ่15-16 ไดข้ยายเป็นวัง

ใหเ้หมาะกบัจกัรพรรดขิองไฮเดลเบริก์  

- เป็นสิง่กอ่สรา้งจากยคุเรเนซอ็งส ์ซึง่ในหอ้งใตด้นิของปราสาทมคีวามมหศัจรรยท์ีต่อ้งมทีางเขา้ของตวัเอง ม ี

Heidelberg Tun ถงัไวนท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1751 เมือ่สรา้งแลว้เสร็จสามารถ

บรรจไุวนไ์ดถ้งึ 221,726 ลติร ตัง้แตนั่น้มาความจขุองมนัก็ลดลงสองพันลติรเนือ่งจากไมม้อีายมุากขึน้ ถัง

ไวนน์ีต้อ้งใชไ้มโ้อก๊ถงึ 130 ตน้ อนัทีจ่รงิแลว้ Heidelberg Tun เป็นถังทีห่า้ใน แนวถงัไวนข์นาดใหญท่ี่

พระราชวังโดยยอ้นกลบัไปทีถ่ังแรกจากศตวรรษที ่16 ทีถ่กูท าลายในสงคราม 

อสิระใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจกบัความสวยงามของปราสาท และความงดงามของววิทวิทัศนข์องแมน่ ้าและเมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงเฟิรต์  ) Frankfurt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45  ชัว่โมง)  

- เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัฐเฮ็สเซนิและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมัน ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าไมน์ และเป็น

ทีต่ัง้ของตลาดหลักทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป  

- แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุม่สหภาพยโุรป  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
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Day 6     รเูดสไฮม ์อมั ไรน ์– น ัง่กระเชา้ชมไรอ่งุน่ – ชมิไวนน์านาชนดิเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงรเูดสไฮม ์อมั ไรน ์(Rudesheim am Rhein) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

-  เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการผลติไวนข์องเยอรมัน ตัง้อยูใ่นหุบเขาไรน์และเป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลกของ

องคก์รยเูนสโก ผูท้ีต่ัง้ถิน่ฐานกลุม่แรก คอืชาวเคลล ์เมอืงนี้ถูกคน้พบครัง้แรกในปี ค.ศ. 1074 แหล่งรายไดห้ลัก

มาจากการปลกูและการขนสง่ไวน ์เมอืงนีข้ ึน้ชือ่ในดา้นการผลติไวนข์าวคณุภาพสงู เป็นเมอืงเกา่ทีส่วยงามและโร

แมนตกิเชือ่มตอ่กบัแนวแมน่ ้าไรน ์

น าทา่นน่ังกระเชา้ชืน่ชมและเพลดิเพลนิกับเนนิเขาทีส่วยงาม มซีากปราสาท และไร่องุ่นขนาดใหญ่ ใหท้่านไดช้ืน่

ชมอยูเ่บือ้งลา่ง 

น าทา่น ชมิไวนน์านาชนดิ (Wine Tasting)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ เทีย่วชมเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ 

น าทา่นเดนิชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg Square)  

- ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงเกา่ของแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นจัตรัุสทีม่รีูปทรงไมป่กต ิและมนี ้าพุ  Justice อยูต่รงกลาง ไม่

เพยีงแค่เป็นจัตุรัสสาธารณะทีง่ดงามทีส่ดุของแฟรงกเ์ฟิรต์เท่านั้น แต่ยังเป็นเขตทางเทา้ทีผู่ค้นพลุกพล่าน

ทีส่ดุของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย รวมถงึมรีา้นคา้ตา่งๆมากมายเชน่กนั ณ จัตรัสแห่ง

นี้ยังเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ในยคุกลาง ซึง่สรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1954 จากแบบ

แปลนเดมิ ซึง่มหีอ้ง Imperial Hall อนัสงา่งาม  

ผ่านชม Neues Rathaus or New Town Hall มอีายตุัง้แต่ปี 1901 โบสถแ์บบโกธกิสมัยศตวรรษที ่14 แห่ง

เซนตล์โีอนารด์  
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ผา่นชม บา้น Wertheim or Haus Wertheym อนัเกา่แก ่ซึง่เป็นอาคารเดยีวทีร่อดจากการโจมตทีางอากาศใน

ปี 1944  

ชม มหาวหิารนกิายโรมนัคาธอลกิ แหง่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral)  

- โดดเดน่ดว้ยสสีนัทีส่วยงาม สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงในสไตลโ์กธกิระหวา่งศตวรรษที ่13 – 15 โดยมหีอคอย

สงู 95 เมตร มหาวหิารยงัคงโดดเดน่ในเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าแห่งนี้ เป็นโบสถเ์พยีงไมก่ีแ่ห่งในเยอรมัน

ทีไ่ดรั้บการก าหนดเป็นมหาวหิารอมิพเีรยีล 

ถา่ยรปูกบั โรงโอเปรา่เฮาส ์(The Old Opera House) ตัง้อยูใ่จกลาง Opera Square ของแฟรงกเ์ฟิรต์ สรา้งขึน้

ในปี 1110 ในสไตล ์High Renaissance ของอติาล ี 

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

 

Day 7 สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

11.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline  เทีย่วบนิ

ที ่ 

EY 002(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.20 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

21.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี
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Day 8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ประเทศไทย 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ /ทา่น  

พกัหอ้งละ 2- 3 ทา่น  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

14  – 21 พฤษภาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

11  – 18 มถินุายน 2565 89,900 69,900 8,600 

09 – 16 กรกฎาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

07 – 14 สงิหาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

09 – 16 ตลุาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

23 – 30 ตลุาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ  2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ )Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ยังรวมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2, 500 บาท  

ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4, 000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

 โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 40,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

เหลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออก

บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่าหมู่คณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


