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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมวินคิ – เมอืงชวานเกา  

เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน ์– เมอืงฟสุเซน่      

Hotel Luitpoldpark 

Fussen 

          หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงมวินคิ – เทีย่วชมเมอืงมวินคิ – ชอ้ปป้ิงถนนมาเรยีนพลทัซ ์ 

เขา้ชมเทศกาลงานเบยีร ์Oktoberfest 
   

Hotel Mercure Munich 

South Messe 

          หรอืเทยีบเทา่  

4 เมอืงองิก็อลชตทั – ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ท – เมอืงนูเรมเบริก์    

Hotel Novotel 

Nuremberg Messe 

          หรอืเทยีบเทา่ 

5 เมอืงโรเทนิบวรค์ อ็อพ แดร ์เทาเบอร ์– เมอืงเวริซ์บวรก์     

Hotel Mercure 

Wurzburg 

       หรอืเทยีบเทา่ 

6 เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ – เยีย่มชมเมอืงเกา่ – ชอ้ปป้ิง    

Hotel Mercure 

Frankfurt Messe 

         หรอืเทยีบเทา่ 

7 สนามบนิแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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Day 1     สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

18..00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

21.05 ออกเดนิทางสู ่ สนามบนิอาบดูาบ ี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ EY 

407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาประมาณ 6 ชัว่โมง 15 นาท ี

 

 
 

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมวินคิ – เมอืงชวานเกา - เมอืงฟุสเซน่ 

 

00.30 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

02.50 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 005 (บรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

06.55 เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนั ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตามระเบยีบการ

ของสนามบนิ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชวานเกา (Schwangau) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- ชวานเกาเป็นเมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั เมอืงชวานเกาตัง้อยูต่ดิกบัชายแดนประเทศ

ออสเตรยี  

- เมอืงนีเ้ป็นเมอืงทีต่ัง้ปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมนัอยา่งปราสาทนอยชวานซไตนแ์ละปราสาทโฮเฮน

ชวานเกา อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงชวานเกาตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ  ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเขา้ชม ปราสาทนอยชวานซไตน ์(Neuschwanstein Castle)  

- ตัง้อยูใ่นเทอืกเขาแอลป์แถบบาวาเรยี ประเทศเยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลทูวชิที ่2 แหง่บาวาเรยี ในชว่ง 
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ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตามจนิตนาการของพระเจา้ลดุวทิที ่2 แหง่บาวาเรยี มี

พระประสงคใ์หจั้ดสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับอยา่งสนัโดษ หา่งจากผูค้น และเพือ่อทุศิใหแ้ก ่มหากว ีชือ่ ริ

ชารท์ วากเนอร ์ผูซ้ ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพันธเ์รือ่ง โลอนิกรนี มเีนือ้หา

เกีย่วกบัอศัวนิขีห่งสข์าว ดังน่ันปราสาทแหง่นีจ้งึไดรั้บการตกแตง่ตามเรือ่งราวในบทประพันธด์ังกลา่ว  

- ปราสาทนีเ้ป็นปราสาทยโุรปทีง่ดงามมากทีส่ดุในโลก และเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนยิายเจา้

หญงินทิรา สวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์ละโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ 

จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟุสเซน่ (Fussen)  

- เมอืงในบาวาเรยี อยูห่า่งจากชายแดนออสเตรยีประมาณ 1 กโิลเมตร เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการผลติ

เครือ่งดนตรไีวโอลนี อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและพักผอ่นตามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตคารจนี 

ทีพ่กั Hotel Luitpoldpark Fussen ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

Day 3     เมอืงมวินคิ – OKTOBERFEST เทศกาลลานเบยีร ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

- เป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐไบเอริน์ ประเทศเยอรมนั เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 3  ในเยอรมนัรองจาก

เบอรล์นิและฮมับวรค์ มวินคิตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าอซีาร ์ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  

น าทา่น ถา่ยรปูดา้นนอกกบั อลัลอีนัทซอ์าเรนา (Allianz Arena Stadium)  

- สนามฟตุบอล เปิดใชง้านเมือ่วันที ่30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟตุบอลทีส่ามารถเปลีย่นสดีา้นนอกได ้  

น าทา่นชม ศาลากลางของเมอืงมวินคิ (Neues Rathaus)  

- ตัง้อยูด่า้นเหนอืของ จัตรัุสมาเรยีน พลทัซ ์ (Marienplatz) จัตรัุสมาเรยีน พลทัซ ์หรอื จัตรัุสพระแมม่าร ีคอื

จัตรัุสกลางเมอืงของนครมวินคิถอืเป็นจตัรัุสหลักประจ าเมอืงมาตัง้แต ่ ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ัง้ของเสา
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อนุสรณ์พระแมม่ารซี ึง่ตัง้ตระหงา่นทีจั่ตรัุสแหง่นีม้าตัง้แต ่ค.ศ. 1638 ในปัจจบุนั  

- จัตรัุสนีม้รีา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่นเดนิเลอืกชมไดอ้ยา่งมากมาย แถมทีน่ีย่งัมสีถาปัต

กรรมตา่งๆทีอ่อกแบบและตกแตง่สไตลโ์กธคิ อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

น าทา่นเขา้ชม เทศกาลอ็อกโทเบอรเ์ฟสต ์(Oktoberfest)  

- เทศกาลประจ าปี จดัขึน้เป็นเวลา 16 วัน ตัง้แตป่ลายเดอืนกนัยายนถงึตน้เดอืนตลุาคม  

- ถอืเป็น 1 ในเทศกาลทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเยอรมนั และมคีวามส าคญัตอ่วัฒนธรรมของบาเยริน์เป็นเทศกาลทีม่ี

มานานกวา่ 200 ปี โดยจดัขึน้ครัง้แรก เมือ่วันที ่12 ตลุาคม ค.ศ. 1810 ในพธิอีภเิษกสมรสระหวา่ง เจา้ชาย

ลดุวกิที ่1 และเจา้หญงิเทเรซาซึง่มชีาวมวินคิรว่มเฉลมิฉลองอยา่งตอ่เนือ่ง  

- ในปี ค.ศ. 1994 มกีารปรับเปลีย่นเวลาหลังการรวมตวัของเยอรมนัตะวันตก-ออก วา่ถา้วันอาทติยแ์รกของ

เดอืนตลุาคม ตก วันที ่1 หรอื 2 เทศกาลจะไปถงึวันที ่3 ตลุาคม (วันรวมประเทศ) ท าใหม้จี านวนวัน 17 วนั 

หากวันอาทติยเ์ป็นวันที ่ 2 และเป็น 18 วันหากวันอาทติยเ์ป็นวันที ่ 1 เทศกาลจัดขึน้ในบรเิวณทีเ่รยีกวา่ 

Theresienwiese หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ Wiesn  

- เทศกาลนีม้นัีกทอ่งเทีย่วมารว่มงานไมต่ า่กวา่ หกลา้นคนตอ่ปี  

- ความสนุกของเทศกาลนี ้ คอื ผูค้นมากมายทัง้ชาวเยรมนัและชาวตา่งชาตริว่มใจกนัแตง่กายดว้ยชดุพืน้เมอืง

ทีเ่ป็นชดุเอี๊ยม ทีเ่รยีกวา่ Lederhosen ส าหรับผูช้าย และชดุกระโปรงทีเ่รยีกวา่ Dirndl ส าหรับผูห้ญงิ อสิระ

ใหท้า่นเดนิชมงานเทศกาลตามอธัยาศัย  

ค ่า     บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง พเิศษเบยีร ์1 ลติร และเมนูขาหมเูยอรมนั 

ทีพ่กั  Hotel Mercure Munich South Messe ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4   เมอืงองิก็อลซตทั – ชอ้ปป้ิง องิก็อลซตทั วลิเลจ - เมอืงนเูรมเบริก์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงองิก็อลซตทั (Ingolstadt) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นเมอืงใน

แควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าดานูบ                             

น าทา่นสู ่ Ingolstadt Village  

- แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาท ิเชน่ Armani, Burberry, Birkenstock, Boss, Calvin Klein, 

Coach, Gucci, Jimmy Choo, Michael Kors, Prada, Varsace และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิช ้

อปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนเูรมเบริก์ (Nuremberg) หรอื เนอรน์แบรค์ ในภาษาเยอรมนั (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีอ่ยูใ่นแควน้บาวาเรยี ประเทศเยอรมนั ในอดตีเป็นเมอืงของจกัรวรรดฺโรมนั และในสงครามโลกครัง้ที ่2 

เมอืงนีย้งัเป็นศนูยป์ระชมุหลกัของพรรคนาซ ี นอกจากเป็นเมอืงทีม่อีดตีเกีย่วกบัสงครามแลว้ นูเรมเบริก์ยงั

เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความสวยงามและสถาปัตยกรรมอนังดงามตา่งๆมากมาย 

น าทา่นชม เมอืงเกา่นเูรมเบริก์ (Nuremberg Old Town)  

ถา่ยรปูดา้นนอกกบั ปราสาทนเูรมเบริก์ (Nuremberg Castle) หรอื Kaiserberg  

- ปราสาทเกา่แกใ่นเขตก าแพงเมอืงเกา่บนเนนิเขาเล็กๆของเมอืง กอ่สรา้งขึน้ชว่งศตวรรษที ่ 11 ดว้ยอฐิสี

น ้าตาล 

ถา่ยรปูกบั น า้พเุชนิเนอรบ์รนุเนนิ (Schoner Brunnen) หรอื Beautiful Fountain  

- น ้าพทุีไ่ดรั้บการบรูณะอยา่งสวยงาม ซึง่สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่14 เพือ่เป็นอนุสรณ์ของ Hauptmarkt ของนูเร

มเบริก์ ประเทศเยอรมนั 

- ตัวน ้าพสุรา้งขึน้ในสไตลโ์กธคิ มคีวามสงู 19 เมตร สทีองอรา่ม ซึง่ประกอบไปดว้ยรปูปัน้ของเจา้อเิล็คเตอร ์

40 องค ์นักบญุ ชาวยวิ และรปูประดับอืน่ๆ และมคีวามหมายสือ่ถงึจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์ 

- น ้าพแุหง่นีถ้อืเป็นน ้าพทุีอ่ลังการมากทีส่ดุในเยอรมนั  

- นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญจ่ะมาขอพรกบัน ้าพนุี ้ วธิกีารคอื ใหห้มนุแหวนทองตรงน ้าพจุ านวน 3 รอบ โดนที่

ระหวา่งหมนุใหอ้ธฐิานสิง่ทีต่อ้งการไปดว้ย แลว้จะสมหวังกบัสิง่ทีป่รารถนา 

ผา่นชม ลานชุมนมุพรรคนาซ ี (Documentation Center Nazi Party Rally Grounds) ในอดตีนาซี

เลอืกเมอืงนูเรมเบริก์เป็นฐานในการประชมุ และไดส้รา้งหอ้งโถงนีเ้พือ่ไวเ้ป็นทีป่ระชมุ 

ผา่นชม โบสถเ์ซนตเ์ซบาลดสันเูรมเบริก์ (St.Sebaldus Church)  

- โบสถท์ีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงและยงัเป็นหนึง่ในโบสถท์ีเ่กา่กีส่ดุอกีดว้ย ตัง้อยูห่นา้ศาลากลางเกา่ 

กอ่สรา้งขึน้ในปี 1225 เดมิเป็นโรมนั มหาวหิาร ตอ่มาในศตวรรษที ่ 14 มกีารเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัหลาย

ประการในการกอ่สรา้ง ท าใหท้างเดนิกวา้งขึน้และยอดสงูขึน้ จากน่ันสรา้งพลับพลาในหอ้งโถงแบบกอธคิ ใน

ศตวรรษที ่ 15 ไดส้รา้งหอคอยเพิม่เขา้ไปอกี 2 หอคอย กลางศตวรรษเพิม่แกลเลอรีเ่ขา้ไปและตกแตง่
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ภายใน แบบสไตลบ์าโรก ชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 โบสถไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งหนัก และไดรั้บการบรูณะ

ในเวลาตอ่มา 

ชม โบสถเ์ซนตล์อเรนซน์เูรมเบริก์ (St. Lorenz Church)  

- ครสิจักรในยคุกลางของอดตีเมอืงจักรพรรด ิ และโบสถไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งรนุแรงในชว่งสงครามโลก

ครัง้ที ่ 2 และไดรั้บการบรูณะในภายหลัง เป็นหนึง่ในทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของครสิจกัรนกิายลเูธอรันในแควน้บาวา

เรยี  

ถา่ยรปูกบั บา้นอลัเบรชท ์ดเึรอร ์(Albrecht Durer’s House)  

- อลัเบรชทเ์ป็นจติรกรชาวเยอรมนั เกดิในนูเรมเบริก์เขาสรา้งชือ่เสยีงและมอีทิธพิลไปทั่วยโุรปตัง้แตอ่าย2ุ0 ปี  

- ผลงานภาพวาดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของเขา ไดแ้ก ่ Adam and Eveในปี 1507 และผลงานแกะสลักไมอ้ืน่ๆอกีมาย 

จากนัน้ท าทา่นเดนิทางไปยงัรา้นอาหาร 

- มือ้นีเ้ราขอน าเสนอเมนูไสก้รอกเยอรมนั ในเยอรมนัไสก้รอกของแตล่ะเมอืงจะมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกตา่งกนัไป 

ไสก้รอกของเมอืงนูเรมเบริก์น่ันจะมขีนาดเล็กประมาณนิว้มอื ตามธรรมเนยีมดัง้เดมิมกัจะน าไปยา่งไฟ เสริฟ์

คราวละหกชิน้ พรอ้มกบั เซาแอรเ์คราต ์ทีค่ลา้ยผักกาดดอง มนัฝร่ัง และมสัตารด์ทีข่า้งจาน ซึง่เมนูนีถ้อืเป็น

เมนูขึน้ชือ่ของเมอืงนูเรมเบริก์เลยทเีดยีว 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง พเิศษ เมนูไสก้รอกเยอรมนั 

ทีพ่กั Hotel Novotel Nuremberg Messe ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

Day 5     เมอืงโรเธนเบริก์ ออ้พ แดร ์เทาเบอร ์– เวริซ์บวรค์ 

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรเธนเบริก์ อ็อพ แดร ์ เทาเบอร ์(Rothenburg ob der Tauber) (ใชเ้วลาในการ

เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงชนบทในแควน้บาวาเรยี หมายความวา่ ปราการแดงบนแมน่ ้าเทาเบอร ์ เมอืงนีม้ชี ือ่เสยีงในเรือ่งเตเมอืง
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เกา่สมยัยคุกลางซึง่ไดรั้บการอนุรักษณ์ไวอ้ยา่งดจีนถงึปัจจบุนั เมอืงนีย้งัตัง้อยูบ่นถนนสายโรแมนตกิซึง่เป็น

เสน้ทางทอ่งเทีย่วยอดนยิมในตอนใตข้องัฐบาวาเรยี น าทา่นเยีย่มชม เมอืงเกา่ของโรเธนเบริก์ (Rothenberg 

Old Town) ซึง่ตัง้อยูภ่ายในเขตก าแพงเมอืงโบราณ ซึง่มมุทีส่วยทีส่ดุของเมอืง คอื เพลนิไลน ์(Plonlein) มี

ความหมายวา่ จตัรัุสเล็ก ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมอืงตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวริซ์บวรค์ (Wurzburg) (ใชเ้วลาในเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เวริซ์บวรค์ เป็นเมอืง

ในแควน้บาวาเรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าไมน ์ 

ผา่นชม พระราชวงัเวริซ์บวรค์ (Wurzburg Residence)  

- พระราชวังของเจา้ชายบชิอป (Johann Philipp Franz von Schonborn) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็มรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1720 – 1744 เป็นหนึง่ในพระราชวังสไตลบ์าโรกทีย่ ิง่ใหญข่อง

ยโุรปและถอืเป็นความส าเร็จทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของสถาปนกิ Balthasar Neumann 

ผา่นชม ป้อมปราการมลับอรก์ (Marienburg Fortress) ทีต่ัง้ตระหงา่นเหนอืแมน่ ้า ตัง้แตส่มยัเซลตกิ ป้อม

ปราการมลับอรก์ เป็นทีป่ระทับของเจา้ชาย บชิอป และคอ่ยๆเปลีย่นจากอาคารป้องกนัในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาและ

ตอ่มาเป็นพระราชวังแบบบาโรก อสิระใหท้า่นชมเมอืงตามอธัยาศัย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั  Hotel Mercure Wurzburg ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

Day 6     เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์ 

 

เชา้     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

- เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐเฮ็สเซนิและใหญเ่ป็นอนัดับ 5 ของประเทศเยอรมนั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าไมน ์ และเป็น

ทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ฟรงกเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป  
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- แฟรงกเ์ฟิรต์เป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุม่สหภาพยุโรป  

น าทา่นเดนิชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg Square)  

- ตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืงเกา่ของแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นจัตรัุสทีม่รีปูทรงไมป่กต ิและมนี ้าพ ุ Justice อยูต่รงกลาง ไม่

เพยีงแคเ่ป็นจัตรัุสสาธารณะทีง่ดงามทีส่ดุของแฟรงกเ์ฟิรต์เทา่น่ัน แตยงัเป็นเขตทางเทา้ทีผู่ค้นพลกุพลา่น

ทีส่ดุของเมอืงและเป็นทีต่ัง้ของสถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย รวมถงึมรีา้นคา้ตา่งๆมากมายเชน่กนั ณ จัตรัสแหง่

นีย้งัเป็นทีต่ัง้ของ ศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ในยคุกลาง ซึง่สรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1954 จากแบบแปลน

เดมิ ซึง่มหีอ้ง Imperial Hall อนัสงา่งาม  

ผา่นชม Neues Rathaus or New Town Hall มอีายตุัง้แตปี่ 1908 โบสถแ์บบโกธกิสมยัศตวรรษที ่14 แหง่

เซนตล์โีอนารด์  

ผา่นชม บา้น Wertheim or Haus Wertheym อนัเกา่แก ่ซึง่เป็นอาคารเดยีวทีร่อดชวีติจากการโจมตทีาง

อากาศในปี 1944 ทีท่ าลายเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์เกา่ไปมาก 

ผา่นชม มหาวหิารนกิายโรมนัคาธอลกิ แหง่แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) โดดเดน่ดว้ยสสีนัที่

สวยงาม สรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงในสไตลโ์กธกิระหวา่งศตวรรษที ่13 – 15 โดยมหีอคอยสงู 95 เมตร มหาวหิาร

ยงัคงโดดเดน่ในเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าแหง่นี ้ เป็นโบสถเ์พยีงไมก่ีแ่หง่ในเยอรมนัทีไ่ดรั้บการก าหนดเป็นมหา

วหิารอมิพเีรยีล 

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

สรา้งขึน้ในปี 1880 ในสไตล ์High Renaissance ของอติาล ี 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารไทย 

อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั Hotel Mercure Frankfurt Messe ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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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  เทีย่วบนิที ่

EY 002 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.35 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

21.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day 8 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ /ทา่น  

พกัหอ้งละ 2- 3 ทา่น  

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

17  – 24 กนัยายน 2565 89,900 69,900 10,800 

24 กนัยายน  – 01 ตลุาคม 2565 89,900 69,900 10,800 

 
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 30,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่

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

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

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

บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และการแนะน า

จากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่าหมู่คณะกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 

45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอืน่ซึง่อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

 
 

 

 



Page 11 of 19 

 

 

 

 
 



Page 12 of 19 

 

 

 
 



Page 13 of 19 

 

 

 

 

 
 



Page 14 of 19 

 

 

 

 
 



Page 15 of 19 

 

 

 

 



Page 16 of 19 

 

 

 
 



Page 17 of 19 

 

 

 

 
 



Page 18 of 19 

 

 

 
 



Page 19 of 19 

 

 

 

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 

 


