กําหนดการเดินทาง พฤษภาคม / , 21 มิถุนายน / , 26 กรกฎาคม
9, 23 สิงหาคม / กันยายน

วันแรกของการเดินทาง (1)
20.00น.
23.45 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบ
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระและการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) โดยเทียวบินที TG920 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ชัวโมง 1 นาที)

วันทีสองของการเดินทาง (2)

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต (เยอรมนี) – ไฮเดลเบิร์ก – สตุ๊ดการ์ ท

06.00 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Flughafen Frankfurt Am Main International)
ณ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมัน (Germany) (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนําท่านเริ มต้นเทียว ประเทศเยอรมัน (Germany) เริ มกันที
เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ นาที) เป็ นเมืองทีสุ ดแสนโร
แมนติก ตังอยูบ่ ริ เวณฝัง แม่นาเน็
ํ กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาทีสําคัญของเยอรมันเป็ นทีตัง
ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีทําให้มี
นักท่องเทียวนับล้านคนในแต่ละปี ต้องมาเยือนเมืองแห่งนีแล้ว นําท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของ
นักศึกษานานาชาติ ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทเก่าแก่ทีมีชือเสี ยงทางด้านการ ท่องเทียว
มากทีสุ ดของเมือง โดยปราสาทถูกสร้างขึนในช่วงปี ค.ศ. ในสไตล์โกธิ ค & เรอเนสซองซ์ ปราสาทตังอยูบ่ น
เนินเขาและโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินเล่นได้บริ เวณปาร์ คของปราสาท

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ ท (Stuttgart) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองหลวงของรัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ ก (Baden-Wurttemberg) เมืองเก่าแก่ทีมีศิลปวัฒนธรรมแห่งหนึงของทวีป
ยุโรป โบราณสถานต่างๆ ยังสมบูรณ์เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครังที น้อยกว่าเมืองอืน บ้านของ
คนทีนีมักตังอยูต่ ามไหล่เขาลดหลันกันไป และมีสีสันสวยงามตัดกับสี เขียวของทุ่งหญ้าป่ าไม้ รายล้อมด้วยไร่ องุ่น
ทีใหญ่ทีสุ ดในเยอรมนี นับเป็ นเมืองทีน่าสนใจสําหรับผูช้ ื นชอบศิลปวัฒนธรรม เนื องจากมีทงคณะบั
ั
ลเล่ต์
อุปรากร และคณะประสานเสี ยงทีได้รับการยอมรับ ในขณะเดียวกัน ก็ยงั เป็ น เมืองต้นกําเนิดรถยนต์เมอร์ ซิเดส นํา

ท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ รถยนต์ เมอร์ เซเดซ-เบนซ์ (Mercedes-Benz Museum) นําท่านศึกษาข้อมูลเจาะลึก
เกียวกับประวัติศาสตร์ รถยนต์ทีพิพิธภัณฑ์เมอร์ เซเดซ-เบนซ์ ทีนีมียานพาหนะกว่า 160 คัน และการจัดแสดงกว่า
1,500 จุดกระจายอยูท่ วพื
ั นที 9 ชัน นิทรรศการเหล่านีครอบคลุมช่วงเวลาสําคัญในวิวฒั นาการของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ตังแต่จุดเริ มต้นในปลายศตวรรษที 19 มาจนถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ชมรถติดมอเตอร์ คนั
แรก Benz Patent-Motorwagen ซึ งประดิษฐ์ขึนในปี 1886 โดย Karl Benz จากนันอิสระให้ท่านเดินเล่น เดินชม
รถยนต์ หรื อเลือกซื อของทีระลึกของเมอร์ เซเดสได้ตามอัธยาศัย

จากนัน นําท่านเดินเล่นเมืองเก่าบริ เวณ ชลอสส์ พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองทีใหญ่ทีสุ ดในเมืองส
ตุทการ์ ท ถูกสร้างขึนในช่วงระหว่างปี
และมีการปรับปรุ งใหม่อีกครังในปี
เป็ นทีตังของสถานที
สําคัญๆมากมายไม่วา่ จะเป็ น ปราสาทใหม่ (New Castle) , พิพิธภัณฑ์ศิลปะ , ลานนําพุ , สถานีรถไฟหลัก และ
อืนๆ เชิ ญท่านอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสามของการเดินทาง (3)
07.30 น.

สตุ๊ดการ์ ท – ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น – ซิกมาริงเง็น - การ์ มชิ พาร์ เท่ น เคียร์ เซ่ น

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern Castle) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง) ปราสาทในยุคกลางทีสวยเป็ นอันดับต้น ๆ ของ ประเทศเยอรมนี (Germany) บางคนถึงกับ
บอกว่าสวยเป็ นอันดับหนึงเพราะตังอยูบ่ นยอดเขา มีทอ้ งฟ้ าเป็ นฉากหลังจึงมองเห็นได้เด่นชัดกว่าปราสาทอืน ๆ
ปราสาทสไตล์นีโอโกธิ กหลังนีเป็ น สถานทีท่องเทียวทีสําคัญของ รัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ ก (BadenWurttemberg) รัฐทีอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ โดยปราสาทแห่งนีเป็ นทีพํานักอันแสนโอ่อ่าของ
ราชวงศ์ปรัสเซี ย ทว่าถูกทําลายในปี ค.ศ. และสร้างขึนใหม่ถึงสองครัง โดยรู ปแบบปั จจุบนั เป็ นผลงานจาก
สมัยศตวรรษที ตอนปลาย ปั จจุบนั ปราสาทแห่งนีมีผคู ้ นไปเยียมชมมากกว่า , คนต่อปี นันจึงทําให้เป็ น
หนึงในปราสาททีมีผเู ้ ข้าชมมากทีสุ ดในประเทศเยอรมนี (Germany) อีกด้วย

12.00 น.

จากนัน นําท่านเดิ นทางสู่ เมื องซิ กมาริ งเง็น (Sigmaringen) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
ชั วโมง) ตังอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศ เป็ นเมื องในเขตปกครองของรั ฐรั ฐบาเดน-เวือร์ ท เทมแบร์ ก (BadenWürttemberg) รัฐทีตังอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของประเทศ เป็ นรัฐทีมีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับที ของประเทศ
ตัวเมืองซิ กมาริ งเง็น นันตังอยู่บริ เวณริ มฝั งแม่นาดานู
ํ บ (Danube River) ถู กล้อมรอบด้วยภูเขาและป่ าไม้อนั อุดม
สมบูรณ์
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ชมความงดงามของหมู่บา้ นยุคกลางอันเงียบสงบบนฝัง แม่นาดานู
ํ บ จากนันนําท่านชม ปราสาทซิ ก
มาริ งเง็น (Sigmaringen Castle) ปราสาททีเป็ นสถานทีท่องเทียวหลักทีมีชือเสี ยงของเมือง และมีบทบาทสําคัญ
ทางการปกครองในช่วงสงครามโลกครังทีสอง ถู กสร้ างขึนในช่ วงยุคกลางตอนต้น และถู กกล่าวถึ งครังแรกใน
และต่อมาปราสาทถูกสร้างใหม่อีกครังเนื องจากเกิดไฟไหม้ในปี
ตัว ปราสาทล้อมรอบด้วยกําแพงและ
ป้ อมปราการอันแข็งแกร่ ง ภายในมีการดัดแปลงให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สําหรับการจัดแสดงชุ ดสะสมพอร์ ซเลน เสื อ
เกราะ รถม้าและอุปกรณ์ สําหรับทรมาน และอืนๆอีกจํานวนมาก ในอดี ตนันปราสาทเคยมีการเปลี ยนเจ้า ของ

หลายครั ง แต่ในปั จจุ บนั ปราสาทแห่ งนี ถู กครอบครองโดยทายาทของตระกูลโฮเฮนโซลเลิ ร์น (Hohenzollern
family)

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองการ์ มิช พาร์ เท่ น เคียร์ เซ่ น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เมืองในหุ บเขาทางใต้ของเยอรมัน หนึงในเมืองสวยงามอันดับต้นๆ
ของเยอรมัน ตัวเมืองมีภาพวาดบนกําแพงบ้านสไตน์บาวาเรี ยน มีภาพเขียนสี ตกแต่งตามบ้านเรื อนและถือว่าเป็ น
ประตูสู่ยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาสู งสุ ดของเยอรมัน อีกด้วย นําท่านเดินชมบรรยากาศอันแสนโร
แมนติกของเมือง ทีเราสามารถเดินเทียวชมได้อย่างไม่รู้เบือ

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Mercure Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี ของการเดินทาง (4)
07.30 น.

การ์ มชิ พาร์ เท่ น เคียร์ เซ่ น - ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้านี นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ (Garmisch-Partenkirchen’s Bahnhof) นําท่านขึนเคเบิลคาร์ โดยจุดประสงค์
หลักเพือนําท่านพิชิต ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze Peak) ซึ งเป็ นยอดเขาทีสู งทีสุ ดในประเทศเยอรมัน
(Germany) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบทีอยูเ่ บืองล่างทีเกิดจากหิ มะบนเขาละลาย และจากกระเช้ามอง
ลงไปข้างล่างจะเห็นธารนําแข็งยังหลงเหลืออยูเ่ มือขึนมาถึงนําท่านชมวิวบนยอดเขาทีสู งทีสุ ดในเยอรมัน
(Germany) คือ , เมตร ถ้าบรรยากาศอํานวยจากยอดเขาสามารถมองจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง
ประเทศด้วยกัน คือเยอรมัน(Germany) ออสเตรี ย (Austria)อิตาลี(Italy) และ สวิตเซอร์ แลนด์ (Switzerland) และ

12.00 น.

ชมซุกสปิ ตซ์ ปลาต (Zugspitzblatt) ธารนําแข็งสายเดียวของเยอรมัน (Germany) ทียามหิ มะตกหนาระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-มิถุนายน จะกลายเป็ นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ ใกล้เคียงยังมีภตั ตาคารพร้อมบาร์ กลางหิ มะ
ให้คุณนังพักอย่างสบายๆ ในวิวมหัศจรรย์รอบตัว นอกจากนันยังมีนิทรรศการทีสถานี บนเขา ซึ งเป็ นนิทรรศการ
ตังแสดงสู งสุ ด ในเยอรมัน(Germany) เล่าเรื องราวในอดีตของ ยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ (Zugspitze Peak) จากครังแรกที
ถูกพิชิตเมือ ปี ก่อนจนถึงปั จจุบนั โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบันทึกแห่งความสําเร็ จต่างๆ ทีน่าสนใจ
ประกอบนิทรรศการ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชวานสเกา (Schwangau Village) (ระยะทาง
กิโลเมตรใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) อันเป็ นทีตังของปราสาทอันมีชือเสี ยงโด่งดังทีสุ ด อันได้แก่ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างในสมัยพระเจ้าลุควิคที แห่งบาวาเรี ย (Bavaria)ในช่วง ค.ศ.
1845 – 1886 เป็ นปราสาททีได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากทีสุ ดอีกแห่งหนึงในโลก จนได้กลายมาเป็ น
ต้นแบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทราที สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์ และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมถึง
แดนเนรมิตของบ้านเราด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพของ ปราสาททีงดงาม คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein Castle) และ ปราสาทโฮเฮนชวานสเกา (HohensSchwangau)
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าชมภายในตัวปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ทีได้รับการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร
ตระการตาด้วยภาพเขียนเกียวกับเรื องราวอุปการ และ ห้องทรงงาน (Throne Hall), ห้องบรรทม (Bedroom) รวม
ไปถึงห้องโถงใหญ่ (Lower Hall) ทีหาคําบรรยายใดมาเปรี ยบไม่ได้ หากคุณไม่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง จากนัน นํา
ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 126 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง) เป็ นเมืองทีมี
เศรษฐกิจเข้มแข็งทีสุ ดในประเทศเยอรมนีและเป็ นหนึงในเมืองมังคังทีสุ ดของยุโรป และยังเป็ นเมืองทีได้รับความ
นิยมในการท่องเทียวมากทีสุ ด ยังได้ชือว่าเป็ นเมืองทีรํารวยศิลปะและสถาปั ตยกรรมสไตล์บาโรค เมืองทีรอคอย
ให้ผมู ้ าเยือนได้สัมผัสกลินอายแบบบาวาเรี ยนแท้ๆ

นําท่านเข้าสู่ จุดไฮไลท์ของการท่องเทียวใน เมืองมิวนิค (Munich) อยูท่ ี จัตุรัสมาเรียนพลาสต์ (Marienplatz)
ถือเป็ นหัวใจของเขตเมืองเก่า และถือเป็ นจุดเริ มต้นทีดีสาํ หรับการเริ มต้นชมเมือง อย่างแรกเลยทีท่านจะเห็นและ
สะดุดตาก็คือ รู ปปันพระแม่ มารีทองคํา (Mariensaule) บนเสาสู ง ถัดไปอีกนิดก็คือ นําพุปลา (Fishbrunnen) คน
ทีนีเค้าเชื อกันว่า การเอากระเป๋ าสตางค์เก่ามาล้างในบ่อนําพุนี จะทําให้กระเป๋ ามีเงินเต็มอยูเ่ สมอ จากนันเดินไปชม

19.00 น.

ศาลาว่ าการเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ทีมีจุดเด่นอยูท่ ี หอระฆัง (Glockenspiel) ทีมีตุ๊กตาเต้นระบําในหน้าร้อน
เดินถัดไปอีกเล็กน้อย ชม โบสถ์ เฟราเอ่ นเคียร์ ชเชอ (Frauenkirche) สร้างด้วยอิฐสี แดงสู ง เมตร เป็ นสัญลักษณ์
ของ เมืองมิวนิค (Munich) เป็ นแหล่งรวม ร้านช้อปปิ ง ร้านอาหารและแหล่งนัดพบ มาเยือนบริ เวณนี สําหรับท่าน
ทีต้องการชมวิวทีดีทีสุ ดแบบพาโนรามาของเมือง สามารถทีจะเข้าโบสถ์ เพือขึนบันไดไปชมวิวด้านบน ความสู ง
ของบันไดนับได้ประมาณ - ขัน ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรี ยนพลัส ทังร้านค้าพืนเมือง และตลาดสิ นค้า
การเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพืนเมืองต่างๆ รวมทังไส้กรอกเยอรมัน อันเลืองชือ อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อจะเลือกนังจิบกาแฟ หรื อเบียร์ หรื อเลือกซือของทีระลึกซึ งมีมากมาย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Holiday Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห้ าของการเดินทาง ( )
07.30 น.

มิวนิค – โรเทนบวร์ ก – แบมเบิร์ก

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนบวร์ กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 232
กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง) เป็ นเมืองสวยขนาดเล็กทีตังอยูใ่ นรัฐบาวาเรี ย เป็ นเมืองในยุคกลางที
ยังคงสภาพความสวยงามแบบเดิมๆ คือ บ้านเป็ นแบบก่ออิฐ มีหลังยอดแหลม สี แดงสด

นําท่านชม เมืองโรเทนบวร์ ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรื อ เรี ยกสันๆว่า เมืองโรเทนบ
วร์ ก เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรี ย (Bavaria) ประเทศเยอรมนี ปั จจุบนั เมืองโรเทนบวร์ ก ได้
กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางทีสําคัญของนักท่องเทียวจากทัวโลก เมืองโรเทนบวร์ ก เป็ นเมืองโบราณตังอยู่
ภายในวงล้อมของกําแพงเมือง ถือว่าเป็ นเมืองทีค่อนข้างมีประวัติศาสตร์ อนั แสนโรแมนติก ของเยอรมนีเช่นกัน
อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ และแนวกําแพงป้ องกันเมืองดังเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของ
เมืองทีทําการค้าไวน์, โค, กระบือ และขนสัตว์ ทีมีมาตังแต่ ค.ศ. จากนัน นําท่านเดินชมเมืองเก่าทีสวยงาม
เหมือนเดินย้อนไปเมืองแห่งเทพนิยาย จัตุรัสกลางเมือง (Plönlein) ในชุมชน มีซอยเล็กซอยน้อย มี ศาลาว่ า
การเมือง (Rathaus) ศาลากลางจังหวัด รู ปทรงเก่า ทียังคงไว และอาคารบ้านเรื อนสร้างแบบผนังปูนประกอบบน
คานไม้ Fachwerk Haus ทางเดินเท้าแคบๆ เล็กๆ เป็ นถนนเก่าอัดด้วยก้อนหิ นตัดเหลียม COBBLE STONE กันล้อ

13.00 น.

. น.

รถม้าลืนในตอนหิ มะตก อิสระให้ท่านเดินชมเมืองสวยแห่งนี ตามอัธยาศัย ไม่วา่ จะเป็ น พิพิธภัณฑ์ของเล่น หอ
นาฬิกา โดยเฉพาะตามร้านค้าต่างๆ ของเมืองจะมีป้ายร้านค้าทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองนี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที)
อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชือเสี ยงของ แคว้นบาวาเรี ย (Bavaria) ประเทศเยอรมัน(Germany)โดยองค์การยูเนสโก
Unescoได้บรรจุให้เมืองแบมเบิร์ก(Bamberg) เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
นําท่านชม เมืองแบมเบิร์ก
(Bamberg) ศูนย์กลางของการท่องเทียวทีได้รับความนิยมมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศเยอรมัน(Germany)
เนืองจากพืนทีส่ วนใหญ่ของเมืองนันถือว่าเป็ นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ ทีมีความโดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม
และมรดกทางวัฒนธรรมทีได้รับการเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดีอีกด้วย นําท่านไปชม อดีตศาลากลางเก่ า (Altes
Rathaus) ซึ งตังอยูใ่ นกลางของสะพานทีสร้างขึนเพือใช้ขา้ มแม่นาเร็
ํ กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้าง
ขึนในปี ค.ศ.
จากนันชมมหาวิหารแบมเบิร์ก (Bamberg Cathedra) หรื อชือเป็ นทางการว่า มหาวิหารแบม
แบร์ กเซนต์ปีเตอร์ และเซนต์จอร์ จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มีความสําคัญเป็ นทีตังของสังฆ
มณฑลของอัครบาทหลวงแห่ งเมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) โดยมหาวิหารถูกสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมาน
เนสก์ สร้างครังแรกในปี ค.ศ. โดยจักรพรรดิเฮนรี ที (Henry II) ซึ งแล้วเสร็ จในปี

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Welcome Hotel Bamberg หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง ( )
07.30 น.

แบมเบิร์ก – เดรสเดน – เบอร์ ลนิ

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง)
เมืองทีมีความสวยงามทีสุ ดในประเทศเยอรมนี ได้ชือว่าเป็ น “ฟลอเรนซ์ แห่ งแม่ นําเอลเบอร์ ” พืนทีโดยรอบนัน
เรี ยงรายไปด้วยเมืองเก่าและพระราชวังหลายแห่ง นักท่องเทียวสามารถชิมไวน์รสเลิศทีผลิต ณ ริ มฝังแม่นาเอล
ํ
เบอร์ แถบนีได้

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองเดรสเดน (Dresden) ฉายา “กรุ งฟลอเรนซ์ แห่ งแม่ นําเอลเบ้ ” ทีชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตทีนีคือ
เมืองทีสวยทีสุ ดในเยอรมนี ปั จจุบนั ได้รับการบรู ณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทําลายในสมัย
สงครามโลกครังที 2 ผ่านชมบริ เวณศาลาว่ าการ และ KREUZKIRCHEโบสถ์เก่าแก่ทีสุ ดของเมือง สร้างขึนใน
สมัยศตวรรษที13 ทีเชื อกันว่ามีชินส่ วนของไม้กางเขนศักดิสิ ทธิ ทีใช้ตรึ งพระคริ สต์ ถ่ายภาพกับเซมเพอร์ โอเปร่ า
เฮ้ าส์ (Semper Opera House) สถานทีอันโดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรม และดนตรี ตังอยู่ ณ บริ เวณจตุรัสโรง
ละคร (Theater Platz) ใกล้กบั พระราชวังสวิงเกอร์ เป็ นโรงโอเปร่ าทีออกแบบในสไตล์บารอค บริ เวณอาคารหลัง
ใหม่ดา้ นหน้าโรงโอเปร่ าจะมีพระบรมรูปทรงม้ าของกษัตริย์ โยฮันนส์ แห่ ง แซคโซนี (Statue of The Saxon
King Johann) และอนุสาวรี ยท์ ีสร้างอุทิศให้แก่นกั แต่งเพลง คาร์ ล มาเรี ย เวเบอร์ แห่งเมืองเดรสเดนอีกด้วย

จากนัน นําท่าน เข้าชมความสวยงามของพระราชวังสวิงเกอร์ (Zwinger Palace) ทีสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบ
บาร็ อคทีสวยงามเกินคําบรรยายชมมหาวิหารคาทอลิกทีสร้างขึนในยุคทองของเดรสเดนแต่ถูกระเบิดถล่มแล้ว

. น.

ซ่อมแซมเสร็ จในปั จจุบนั ชมกําแพงกระเบืองเคลือบไมเซ่ น The Fürstenzug (Procession of Princes) ทีเล่า
เรื องราวของขบวนเสด็จของเจ้าแห่งแซกโซนีทียาว 102 เมตร นับรวม 35 พระองค์ ตังแต่องค์แห่งในศตวรรษที 12
จนถึงองค์สุดท้ายในศตวรรษที 20 อิสระให้ท่านเดินเล่นเทียวชมเมือง สมควรแก่เวลาอําลา เมืองเดรสเดน
(Dresden) มุ่งหน้าสู่ กรุ งเบอร์ ลนิ (Berlin) (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 30 นาที)
เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมัน(Germany) หลังจากการรวมประเทศ กรุ งเบอร์ ลิน (Berlin) ถูกปรับเปลียนให้
เป็ นเมืองทีทันสมัยและมีความพร้อมสําหรับเมืองหลวงใหม่
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Holiday Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ดของการเดินทาง (7)
07.30 น.

เบอร์ ลนิ

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเทียวชมกรุ งเบอร์ ลนิ (Berlin) เมืองหลวงอันงามสง่าของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว
เมืองเบอร์ ลิน ถูกปรับเปลียนให้เป็ นเมืองทีทันสมัยและมีความพร้อมสําหรับเมืองหลวงใหม่ เทียวชมร่ องรอยใน
ประวัติศาสตร์ แห่งการปกครอง ทีแยกเยอรมนี ออกเป็ นสองฝังระหว่างตะวันตกและออก เข้าสู่ อีสต์-ไซด์-แกลลอ
รี ทีทิงร่ องรอยของ กําแพงเบอร์ ลนิ (Berlin Wall) ฉากต่างๆทีเกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วนั ที 13
สิ งหาคม 1961 วันเริ มการสร้างกําแพงทีมีความยาวกว่า 100 ไมล์ สู ง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็ นภาพวาดทีเกิดจาก
ศิลปิ นกว่า 118 ท่าน บนซากกําแพงกว่า 1,200 หลา ทีจะบอกเล่าเรื องราวต่างๆแทนคําพูดทีได้รับการยกย่องว่า
เป็ นภาพเขียนศิลปะทียาวทีสุ ดในโลก นําท่านชมเช็ คพอยท์ ชาร์ ลี (Charlie Check point) ซึ งเป็ นเขตพรมแดนการ
ปกครองระหว่างอเมริ กนั และรัสเซี ย จากนันไปชมมหาวิหารเบอร์ ลนิ โดม (Berliner Dome) มหาวิหาร
โปรเตสแตนต์ทีใหญ่ทีสุ ดในเยอรมนี สร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรู ปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ แล้ว
พาท่านไปถ่ายรู ปกับ ประตูบรานเดนบวร์ ก (Brandenburger Tor) ประตูสัญลักษณ์ของเมือง ด้านบนเป็ นรู ปปั น
ของเทพีแห่งชัยชนะสี ทองเด่นตระหง่าน และพลาดไม่ได้กบั การถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag)
อาคารทีใช้เป็ นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึนด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่ง
นีถูกใช้มาตังแต่ครังสาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลังสงครามโลกได้มีการสร้างโดมแก้วครอบตัวอาคารโดยสถาปนิก
ชือก้องโลกชาวอังกฤษ เซอร์ นอร์ แมน-ฟอสเตอร์ หากมีเวลาให้ท่านเดินขึนชมวิวทิวทัศน์ของกรุ งเบอร์ ลินบนโดม
แก้วทีคลาคลําไปด้วยนักท่องเทียวมารอเข้าคิวทุกวัน ผ่านชมจัตุรัสโพสต์ แดมเมอร์ (Potsdamer Platz) เมืองใหม่
ทีถูกสร้างขึนให้มีขนาดใหญ่และทันสมัยแห่งหนึงในยุโรป ใช้เงินทุนกว่า 4 พันล้านเหรี ยญยูโร ภายในประกอบ
ไปด้วย ตึกทีทําการของ Sony, A&T, ABB

12.00 น.

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ เพอร์ กามอน (Pergamum Museum) หรื อเรี ยกตามภาษาเยอรมันว่า มูเซอุม อินเซล
(Museuminsel) ตังอยูบ่ นเกาะน้อย ๆ บนแม่นาสปรี
ํ
(Spree River) ทีไหลทอดผ่านกลาง กรุ งเบอร์ ลิน (Berlin)
เกาะแห่งนีประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ยอ่ ย (ทีมีขนาดใหญ่) ถึง แห่ง แต่ละแห่งล้วนมีจุดเด่นทีแตกต่างกันออกไป
พาท่านเข้าชมภายใน พิพธิ ภัณฑ์ เพอร์ กามอน(Pergamum Museum) ถือเป็ น ใน พิพิธภัณฑ์ทียอดเยียมทีสุ ด
ในโลก ก็จะไม่ให้เป็ นทีสุ ดของโลกได้ยงั ไง ก็ในเมือเค้าเล่นเอาข้าวของจากทัวทุกมุมโลกมารวมกันไว้ และทําการ
จัดแสดงไว้ได้อย่างดีเยียมจนน่าทึง เมือก้าวเท้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์สิงแรกทีท่านจะได้พบคือ แท่ นบูชาเทพ
ซุ สหรื อซีอุส (Altar of Zeus) ซึ งได้รับการยกย่องให้เป็ นสิ งมหัศจรรย์ของโลก โดยทําจากหิ นอ่อนแกะสลักเป็ น
ภาพทีเล่าเรื องเกียวกับสงครามระหว่างเทพและยักษ์ ถือว่าเป็ นงานศิลปะชินโบว์แดงเลยก็วา่ ได้ แท่ นบูชาเทพ
ซุ สหรื อซีอุส (Altar of Zeus) นีได้มาจากเมืองเพอร์ กามอน(Pergamum) ประเทศตุรกี (Turkey) จึงนํามาและตัง
เป็ นชือของพิพิธภัณฑ์นีด้วยเพือเป็ นการให้เกียรติแก่ประเทศทีเป็ นถินกําเนิ ดต่อด้วยชมประตูตลาดเมืองมีเลตัส
(Market Gate of Miletus) ซึ งอยูใ่ นห้องใกล้ ๆ กัน เป็ นประตูใหญ่สลักจากหิ นเป็ นลวดลายโรมันซึ งครอบคลุม
เต็มผนังห้องด้านหนึงทังด้านซึ งยาวประมาณ เมตรเลย ทีเดียวและสถาปั ตยกรรมอันมีค่าอีกชินหนึงก็คือประตู
อิชตาร์ แห่ งบาบิลอน (Ishtar Gate) เป็ นภาพโมเสก ทีทําด้วยกระเบืองเคลือบสี นาเงิ
ํ น มีความงดงามเป็ นอย่างยิง ที

19.00 น.

นํามาจัดแสดงนีเป็ นผนังด้านนอกพระราชวังของพระเจ้ากาหลิบอัลวาลิกที อายุนบั พันปี ซึ งเป็ นกําแพงทีมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่างยิงในกลางทําสงคราม จากนันอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ งบนถนนช้อปปิ งชือดัง คูดัม
(Ku’damm) หรื อ เดอะคัวฟัวซเตนดัม (The Kurfurstendamm) ย่านธุ รกิจอันดับหนึงของกรุ งเบอร์ ลิน
(Berlin)ใกล้กนั เป็ นโบสถ์ ไกร์ เซอร์ วลิ แฮลม์ (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche) จักรพรรดิผเู ้ กรี ยงไกร อิสระ
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าอันทันสมัย
อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Holiday Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีแปดของการเดินทาง (8)
07.30 น.

เบอร์ ลนิ – พอสดัม – เควดลินบวร์ ก

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอสดัม (Potsdam) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ นาที) เป็ นเมืองหลวงของ สหพันธรัฐแบรนเดนเบิร์ก (Brandenburg) ในเยอรมัน (Germany) ตังอยู่
ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของกรุ งเบอร์ ลิน(Berlin) เมืองนีเป็ นทีรู ้จกั กันดีวา่ เป็ นทีตังของพระราชวังปรัสเซี ยนหลาย
พระองค์ อีกทังเมืองนียังได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
ในฐานะมรดก
ทางวัฒนธรรมเพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทศั น์ทางประวัติศาสตร์ พาทุกท่านเข้าชม พระราชวัง
ซองซู ซี (Sanssouci Palace) แปลว่า ไกลกังวล เป็ นภาษาฝรังเศส ในสมัยก่อนภาษาฝรังเศสเป็ นทีนิยมพูดในราช
สํานักปรัสเซี ยร์ เพราะเค้าถือว่าเป็ นภาษาของคนทีมีการศึกษา เพราะว่างานเขียนส่ วนใหญ่ มักจะเป็ นภาษาฝรังเศส
ส่ วนภาษาเยอรมันถือว่าเป็ นภาษาชาวบ้าน ลักษณะของตัวปราสาท เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาร็ อคมีจุดเด่นก็คือ
สร้างอยูบ่ นยอดเนิ น ด้านหน้าเป็ นขึนบันไดทีปลูกต้นองุ่น ทําคล้ายกับว่า ปราสาทปลูกอยูบ่ นไร่ องุ่น พระเจ้าเฟด
เดอริ คที แห่งราชวงศ์ปรัสเซี ย ตังใจสร้าง ปราสาทซองซู ซี (Sanssouci Castle) เป็ นปราสาทมาพักผ่อนในหน้า
ร้อน จากเดิมทีมีเพียงแค่กระท่อมทีพักยามออกล่าสัตว์ จากเรื องราวของประวัติศาสตร์ มีการเล่ากันว่าพระเจ้าเฟด
เดอริ คที ไม่อยากเป็ นกษัตริ ย ์ อยากเป็ นศิลปิ น นักดนตรี เลยคิดทีจะหนีพระบิดาเพือไปอยูท่ ีอังกฤษกับพระ
สหายของพระองค์ แต่ถูกโดนจับได้ก่อนการหนีจะสําเร็ จ พระองค์จึงถึงกักบริ เวณ จึงต้องถูกพระบิดา แต่งตังให้
เป็ นกษัตริ ยป์ กครองปรัสเซี ย แต่พระองค์ก็สามารถปกครองเมืองได้อย่างดีเยียม ทําให้ปรัสเซี ย ชนะในการรบใน
สงครามหลาย ต่อหลายครัง จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาราช นอกจากตัวพระราชวังซองซู ซี (Sanssouci
Palace) แล้วโดยรอบๆ ยังมีสวนและอาคารอืนๆ อีกมากมาย

12.00 น .

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเควดลินบวร์ ก (Quedlinburg) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) เมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมันตังแต่ ค.ศ. บริ เวณย่านเมืองเก่ายัง
คงไว้ซึงความสวยงามของเมืองในยุคกลาง เรี ยงรายไปด้วยบ้านเรื อนในแบบHalf – timbered กว่า , หลัง
ลวดลายของไม้ประดับสามารถจัดแบ่งยุคสมัยได้ถึง สมัย แวะชมความงามของย่ านจัตุรัสกลางเมือง (Market
Square) อาคารศาลากลางเมือง (Rathaus) ซึ งสร้าง มาตังแต่ปี ค.ศ.
นอกจากนี เมืองเควดลินบวร์ ก
(Quedlinburg) ยังได้รับการแต่งตังจากยูเนสโก ให้เป็ นเมืองมรดกโลกมีชือเสี ยงในเรื องความเก่าแก่ของตัวเมือง
โดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมันรวมถึงมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานทีน่าสนใจอีกด้วย

19.00 น.

อาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี ก Wyndham Garden Quedlinburg Stadtschloss Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีเก้าของการเดินทาง ( )
07.00 น.

12.30 น .

เควดลินบวร์ ก – แวร์ นิเกโรเด – เกิร์ทธิงเก้น – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต

อาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เช้านี นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ นิเกโรเด (Wernigerode) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
นาที) หนึงในหมู่บา้ นไม้โบราณทีสวยทีสุ ดในเยอรมันเป็ นเมืองทีตังอยูใ่ นตอนเหนื อของเทือกเขาฮาร์ ช (Harz
Mountains) เป็ นเมืองทีตังอยูบ่ นถนนเครื องไม้แบบโบราณของเยอรมัน(German Timber –Frame Road) และถือ
ว่าเป็ นแหล่งกสิ กรรมอันอุดมสมบูรณ์มากทีสุ ดแห่งหนึงของเยอรมัน อาคารบานเรื อนไดัรับการตกแต่งด้วยเครื อง
ไม้แบบโบราณทีมี ความประณี ตสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ FACHWERKHAUS ซึ งยังคง รักษาสภาพไว้เป็ นอย่างดี
นําท่านชมเมืองโบสถ์ เซนต์ จอหน์ (St. John's Church) โบสถท์ เก่แก่ทีสุ ดในเมือง สร้างขึนในสไตล์โรมัน ชม
จัตุรัสเมืองเก่า เป้ นทีตังของศาลาว่าการเมืองเก่า RATHAUS ทีสร้างขึนตังแต่ปี ค.ศ.
ทังยังสามารถมองเห็น
ปราสาทแวร์ นิเกโรเด ปราสาทยุคกลางทีมีความโดดเด่นอยูบ่ นเทือกเขาฮาร์ ช นําท่านถ่ายรู ปกับบ้ านทีเล็กทีสุ ด
ในแวร์ นิเกโรเด (Wernigerode’s Smallest house) มีความสู งจากพืนเพียง . เมตร กว้าง . เมตร มีพืนทีใช้
สอยเพียง ตารางเมตร ซึ งปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ จากนัน อิสระท่านเดินชมเมืองเก่า เลือกซือสิ นค้า
พืนเมืองของฝากตามอัธยาศัย

นําท่านส่ งท้ายโปรแกรมกันทีเมือง เมืองเกิร์ทธิงเก้ น (Gottingen) (ระยะทาง 113 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ ชั วโมง นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ อยูท่ างตอนกลางของประเทศเยอรมัน (Germany) แทรกตัวอยูร่ ะหว่าง
หุ บเขาแต่เป็ นเมืองการศึกษาระดับโลกด้วยบรรยากาศทีเงียบสงบทําให้นกั วิทยาศาสตร์ และนักคณิ ตศาสตร์
ชันหนึงต่างพากันมาพํานักและทํางานในเมืองแห่งนี เช่น เก๊าส์ ปรมาจารย์ดา้ นคณิ ตศาสตร์ และรี มนั น์ นัก
คณิ ตศาสตร์ หนุ่มทีตังคําถามโลกแตกซึ งในทีสุ ดจอห์นแนชนักเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบลก็หาคําตอบได้ดงั ที
ปรากฏในภาพยนตร์ เรื อง A Beautiful Mind และเป็ นเมืองต้นกําเนิ ดนิยายเรื อง Brother Grimm นอกจากนัน
มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิ งเก้น(Georg-August-Universitaet) ยังมีนกั วิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลทังด้านฟิ สิ กส์และเคมีอีก
กว่า 50 ท่าน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

20.55 น.

นําท่าน เข้าสู่ ย่านเมืองเก่ า (Inner City) ของ เมืองเกิร์ทธิ งเก้น(Gottingen) ตรงกลางเป็ นถนนคนเดินทีไม่สามารถ
นํารถยนต์เข้ามาได้มีเพียงจักรยานจอดเรี ยงรายมีร้านของของเล็กๆมากมายและตึกเก่าน่ารักๆเต็มสองข้างทางเดิน
เรื อยๆจนมาถึงจัตุรัสกลางเมือง (Plaza) ด้านซ้ายมือเป็ นศาลากลางเมืองเก่ า (Old Town Hall) ด้านหน้าศาลากลาง
เมืองเก่า (Old town hall) มี รู ปปันสาวน้ อยอุ้มห่ าน (Gaenseliesel) หรื อ (Goose girl) ซึ งเป็ นประเพณี ของเมืองนีที
ปฏิบตั ิกนั มานมนานแล้วว่าถ้าใครสําเร็ จปริ ญญาเอกในเมืองนีแล้วจะต้องปี นขึนไปจูบสาวน้อยผูน้ ีจึงจะถือว่าจบ
ครบถ้วนกระบวนความแต่ถา้ ใครยังไม่จบแล้วทะลึงไปจูบละก็อาจจะโชคร้าย (ไม่จบ)จึงอาจกล่าวได้วา่ รู ปปั นสาว
น้อยอุม้ ห่าน (Gaenseliesel) นีเป็ นสาวทีฮอตทีสุ ดในโลกเลยก็วา่ ได้ เพราะโดนรุ มจูบมาตังแต่ปี ค.ศ. 1901 โน่น
เลย กระทังสมควรแก่เวลา นําท่านมุ่งหน้าเข้าสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt International
Airport) เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) (ระยะทาง กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั วโมง นาที) มี
เวลาให้ท่านเลือกซือสิ นค้าปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ (Bangkok) โดยเทียวบินที TG (ใช้เวลาในการเดินทาง ชัวโมง นาที)

วันทีสิ บของการเดินทาง (10)
13.35 น.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุ งเทพฯ
(Bangkok) โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิก หรื อเปลียนแปลงราคา กรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง น้ อยกว่ า 20 ท่ าน โดยทีจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบ ล่วงหน้าก่อน วัน และยินดีทีจะจัดหาคณะทัวร์ อืนทดแทนให้หากท่านต้องการ

-

-

-

-

โรงแรมทีพักตามบริ ษทั จัดให้ในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ ท่ าน) พร้อมอาหารเช้า หากวันเข้าพักตรง
กับงาน เทศกาลเทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆอันเป็ นผลทีทําให้ตอ้ งมีการปรับเปลียนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณี ทีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน
การนัด หยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ ให้ได้ มากทีสุ ด
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
หากท่านใช้หนังสื อเดินทางข้าราชการ แล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรื อ
ออกประเทศใดประเทศหนึง
ในกรณี ทีท่านทีจะต้องออกตัวเครื องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งพนักงานขายเพือขอการันตีวา่ กรุ๊ ปออกเดินทางแน่นอน
ก่อน หากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ ปนันออกเดินทางไม่ได้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการ
ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เนืองจากการท่องเทียวนีเป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรี ยกร้อง เงินคืน
ในกรณี ทีท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ ในการใช้บริ การนันทีทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้า
เมืองอันเนืองจากการกระทําทีส่ อไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนี เข้าเมือง ฯลฯ
รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวร์ เพือให้ท่านได้เดินทางไปกับบริ ษทั อย่างมีความสุ ข

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็ก อายุระหว่ าง 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
หักตัวเครื องบิน
พักเดียวเพิม (Single Room)

ท่ านละ 94,900 .- บาท
ท่ านละ 91,900 .- บาท
ท่ านละ ,900 .- บาท
ท่ านละ ,000.- บาท
ท่ านละ 16,000.- บาท

อัตราค่ าบริการนีรวม






ค่ าตัวเครื องบินชั นท่ องเทียว สายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ เส้ นทาง กรุงเทพ – มิวนิค // แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – กรุ งเทพ
ค่ าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเยอรมัน
โรงแรมทีพักระดับมาตรฐาน พร้ อมอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์
รสบัสปรับอากาศสภาพดีพร้ อมคนขับชํ านาญเส้ นทาง
ค่ าทิปคนขับรถ ยูโร/คน/วัน








ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ างๆ ทีระบุในรายการ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน
อาหารมาตรฐานในมือกลางวัน มือ /อาหารเย็น มือ
หัวหน้ าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกและดูแลตลอดทริปการเดินทาง
ค่ าประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่ านละ , , บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์ )
ค่ ายกกระเป๋าทุกโรงแรม

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม





ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่ น ค่ าทําหนังสื อเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์ ทางไกล ค่ า
อินเตอร์ เน็ต ค่ าซักรีด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่ าอาหารและเครื องดืมทีสั งเพิมนอกเหนื อรายการ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย % (กรณีต้องการใบกํากับภาษี)
ค่ าผกผันนํามันและภาษีต่างๆ หากมีการรับขึนจากสายการบิน

เงือนไขการชําระค่ าบริการ
 ชํ าระเงินมัดจําท่ านละ 30,000 บาท หลังจากยืนยันการจอง
 ชํ าระเงินส่ วนทีเหลือ อย่ างน้ อย 15 วันก่ อนการเดินทาง กรณี ไม่ชาํ ระเงิ นหรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
 เนืองจากทางบริ ษทั ฯ ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินและทีพักโดยตรง หากมีการยกเลิกการเดินทางจึงไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทังหมดเนื องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรื อเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนทีเกิดขึนจริ ง
เก็บค่าใช้จ่าย 70 % แล้วแต่กรณี
เก็บค่าบริ การทังหมด %

เอกสารในการยืนวีซ่าประเทศเยอรมนี
1. หนังสื อเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันทีวีซ่าสิ นสุ ดอายุ) (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสี ขนาด x นิว รู ป ถ่ายหน้าเต็ม (เน้นใบหน้าใหญ่) ฉากหลังสี ขาวเท่านัน ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน (ห้ามซําในวีซ่า
เดิม) และอัดจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน (สถานทูตเข้ มงวดมากเรื องรูปถ่ าย)
3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน (สู ติบตั รกรณี ทีอายุตากว่
ํ า ปี ) ทะเบียนสมรส-หย่า-มรณะบัตร (ถ้ามี โดยเฉพาะท่านทีใช้
คํานําหน้าเป็ นนาง) ใบเปลียนชือนามสกุล (ถ้ามี) (เป็ นสําเนาทังหมด)
4. หลักฐานการงานกรุ ณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ ชือสถานทูตเท่านัน!!!
 ใช้หนังสื อรับรองจากสถานทีทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน วันทีเข้าทํางานและระบุวนั ลา
 เจ้าของกิจการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองจดทะเบียนหุ น้ ส่ วน หากไม่จดทะเบียน ให้ทาํ จดหมาย
รับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
 นักเรี ยน นักศึกษา ให้ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาทีเรี ยนอยู่
 ประกอบอาชีพอิสระ ทําจดหมายรับรองตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมทังเอกสารการเสี ยภาษี
5. หลักฐานการเงิน
 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้หนังสื อรับรองบัญชี ทออกจากทางธนาคาร
ี
เงินฝากออมทรัพย์เป็ นภาษาอังกฤษพร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเคลือนไหวย้อนหลัง เดือน (ต้องมีครบทัง เดือนและปรับยอดเป็ นปั จจุบนั ) สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี
ฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวัน
 กรณีมีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายให้ ให้บุคคลทีออกค่าใช้จ่าย (ต้ องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่ านัน) ทําหนังสื อรับรองบัญชี
ทีออกจากทางธนาคาร และระบุชือผูเ้ ดินทางในหนังสื อรับรอง พร้อมสําเนาสมุดบัญชี ยอ้ นหลัง เดือน ก่อนวันยืนวีซ่า
(หากบัญชีไม่มีการเคลือนไหวรบกวนทําการถอนหรื อฝากเงิน) พร้อมแนบสําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนของ
ผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้
6. หนังสื อยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ) ในกรณี เด็กไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรื อ
ท่านใดท่านหนึง ทําทีเขตหรื ออําเภอเท่านัน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน

*** เอกสารต้ องมีอายุไม่ เกิน เดือนนับจากวันยืนวีซ่า ***
สถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่า

วันทําการ

สถานทูตเยอรมัน ตังอยู่ทถนนสาทรใต้
ี
ใกล้กบั อาคาร Q House และรถไฟใต้ ดนิ สถานีลมุ พินี

แบบฟอร์ มการจองทัวร์
ชื อพนักงงานขาย...................................................................................
ชื อผู้ตดิ ต่ อ......................................... โทรศัพท์ ..........................................อีเมล..............................................Line ID…………………………..
รายการจองทัวร์ ..................................วันเดินทาง.................................สายการบิน...............ราคา.......................จํานวนผู้เดินทาง...........................
ทีอยู่สําหรับรับและจัดส่ งเอกสาร ................................................................................................................................................................................
รายชื อผู้เดินทาง ภาษาไทย หรื อ ภาษาอังกฤษ ตามหนังสื อเดินทาง
No.

(Mr./Ms./Mrs.) First Name, Last Name

Passport No.

วันเดือนปี เกิด

ROP

Room Type

หมายเหตุ

1
2
3
4

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีสนใจ ในรายการทัวร์ ของทางบริษัท หากสนใจทําการจองรบกวนส่ งสํ าเนาหน้ าแรกของ
พาสปอต และกรอกข้ อมูลภาษาอังกฤษ ส่ งมาที Email : thedestinationtravel789@gmail.com Fax : 02-044-5515
พร้ อมทังชํ าระมัดจําท่ านละ ,

บาท ส่ วนทีเหลือกรุ ณาชํ าระภายใน วันก่ อนการเดินทาง

โอนเงินเข้ ามาที
ธนาคารกสิ กรไทย
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วิลล์
ธนาคารกรุงเทพ
ชื อบัญชี บริษทั เดอะเดสทิเนชัน ทราเวล จํากัด เลขที - - สาขา เทสโก้โลตัส บางปะอิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารกรุงเศรีอยุธยา
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์
ธนาคารทหารไทย
ชื อบัญชี นาย ชัยวรัตน์ โชติรวีตระกูล เลขที - - สาขา เซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์ วลิ ล์

