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เจาะลึกเส้นทางพเิศษ  

เยอรมัน เหนือ 
12 วัน 9 คืน /  BY  THAI AIRWAYS  (TG)  (บนิตรง) 

 



NORTHERN GERMANY 12 DAYS (TG)  เจาะลึก เยอรมนั เหนือ  12 วนั   2 | P a g e  

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางท่องเทียวเยอรมนัตอนเหนือ ท่ีเท่ียวใหม่ๆ ทั้ง

เมืองหลกั เมืองเลก็ สถานที่ unseen สวยงามท่ีท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง 

>> ชมสะพาน Rakotzbrucke สะพานสุดประหลาด สมญานามสะพานปีศาจ Unseen 

>> ชมสะพาน Bastei Bridge สถานที่ส  าคญัใน Saxon Switzerland National Park Unseen 

>> ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอนัดบัตน้ๆของยุโรป   

>> ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมัน (UNESCO) 

>> ชมเมือง Humburg เมืองท่าที่ส  าคญัที่สุดของเยอรมัน(UNESCO) 

>> ชมหมู่บา้น Quendlingburg 1ใน 3 เมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน (UNESCO) Unseen 

>> ชมหมู่บา้น Wernigerode 1 ใน 10 หมู่บา้นครึ่งไมท้ี่สวยที่สุดในเยอรมัน Unseen 

>> ชมหมู่บา้น WURZBURG   หน่ึงเมืองในยุคกลางสุดสวยในเยอรมัน  

>> ชมหมู่บา้น Bamberg  หน่ึงในเมืองเล็กสุดสวยของเยอรมัน (UNESCO) 

>> ชมเมือง  Lubeck เมืองสวยมรกดโลกของเยอรมัน (UNESCO) Unseen 

>> ชมหมู่บา้น Goslar หมู่บา้นตน้ก าเนิดแม่มด (UNESCO) Unseen 

>> ชมพระราชวัง Sans Souci Palace พระราชวังสุดสวยของเยอรมัน (UNESCO) 

>> ชมปราสาท Schwerin Castle ปราสาทสุดสวยตอนเหนือ สมญานามปราสาทรอ้ยยอด  

>> ชมสวน Bergpark Wilhelmshöhe สวนสวยแห่งเมือง Kassel (UNESCO) Unseen 

>> ชมเมือง Bautzen เมืองในยุคกลางสุดสวย ตน้ก าเนิดตลาดคริสมาสตแ์ห่งแรกของเยอรมัน Unseen 

>> ชมเมือง Meissen เมืองตน้ก าเนิดกระเบ้ืองเคลือบดินเผา Porcelain Unseen 

>> ชม ก าแพงเบอรลิ์น, ประตูชยับราเดนเบิรก์ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ  

ขาหมูเยอรมัน / ไทย / เบียร ์ / ไวน ์  

รวมค่าคนขับรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ี

บริษทัอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่สอง (2)  แฟรงค์เฟิร์ต – วูร์ซบวร์ก - โคบวร์ก - ไลพ์ซิก 
06.15 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับ

สัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง  วูร์ซบวร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1
ชม. 30 นาที) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแมน่ ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่ง
เพาะปลูกองุ่นเพ่ือผลิตไวน์ของเยอรมนั   น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซบวร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่า
การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซบวร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเม่ือ ค.ศ. 
788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหา
วิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านเดินชมเมือง จนไดเ้วลานดัหมาย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคบวร์ก (COBURG) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. 20 
นาที)เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูริ่มแม่น ้าอิทซ์ ในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี  เป็นท่ีรู้จกักนัในนามท่ีตั้งของVeste 
Coburg หรือ Coburg Fortress ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเยอรมนี ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 10 
โดยแนวป้อมปราการมีความกวา้ง 135 เมตร ยาว 260 เมตรภายในจดัแสดงโบราณวตัถุตา่งๆรวมถึงงานศิลปะตั้งแต่
สมยัอดีต ในปี 1530 มาร์ตินลูเทอร์อาศยัอยูเ่ป็นเวลาหกเดือนซ่ึงเขาท างานแปลพระคมัภีร์เป็นภาษาเยอรมนั ณ ท่ี
แห่งน้ี น าท่านชม Morizkirche (or Stadtkirche St. Moriz) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโคบวร์ก สร้างใน

ศตวรรษท่ี 14 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมบาโรค ชม Stadthaus   ซ่ึงเดิมเป็นอาคารส านกังาน ตั้งอยู่ในใจ
กลางของ Coburg ทางดา้นเหนือของจตุรัสตลาด อาคารหลงัคาจัว่สูงสามชั้นท่ีประดบัดว้ยหนา้ต่างท่ียืน่จาก

https://hmong.in.th/wiki/Veste_Coburg
https://hmong.in.th/wiki/Veste_Coburg
https://hmong.in.th/wiki/Martin_Luther
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ผนงัสองบานและบา้นสามหลงั เป็นอาคารยุคเรอเนสซองส์ที่โด่งดงัท่ีสุดของเมือง ดา้นหนา้มีรูปป้ันของ
เจา้ชายอลัเบิร์ตตั้งอยู่ ฝ่ังตรงขา้มเป็นศาลาว่าการเมือง Rathaus อาคารหลงัคามุงหลงัคาทรงสูงส่ีชั้นท่ีประดบั
ประดาดว้ยโคมไฟเป็นสถานที่ส าคญัของเมืองอีกแห่งหน่ึง อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง ไลพ์ซิก (Leipzig) (ระยะทาง 250  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 3 ชม.) เมืองท่ีใหญ่ที่สุด
ในรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่าพนัปีนอกจากน้ี ไลพซิ์กยงัมีช่ือทางดา้นความ
เป็นเมืองดนตรีและเสียงเพลงอีกดว้ยโดยมีทั้ง นกักวี นกัดนตรี รวมถึงนกัแต่งเพลงของไลพซิ์กที่มีช่ือเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลก ไดแ้ก่ วากเนอร์ ชูมานน์ และโยฮนัน์ เป็นตน้ 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_(Coburg)
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ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          RADISSON BLU HOTEL LEIPZIG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วันทีส่าม (3)  ไลพ์ซิก - ไมเซน - เดรสเดน - GREEN VAULT - พระราชวังสวิงเกอร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองไมเซน (Meissen) (ระยะทาง 106  กิโลเมตร 1 ชม. 30 นาท)ี เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้
แม่น ้า Elbe เป็นเมืองท่ีเด่นทางดา้นการท าเคร่ืองเคลือบดินเผา (Porcelain) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิต 
porcelain น าท่านชม ปราสาทอลัเบรชทส์บูร์ก (Albrechtsburg castle)  ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างในสมยัคิง 
Henry ที่ 1 ของเยอรมนัในปี 929 ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในปี 1710 จนกระทัง่
ในปี 1863 โรงงานผลิต porcelain ในปราสาทแห่งน้ีกไ็ดย้า้ยไปยงัสถานท่ีตั้งในปัจจุบนั ส่วนตวัปราสาทใน
ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ ์น าท่านชมวิหารไมเซนหรือ Church of St John and St Donatus เป็นโบสถส์ไตล์
โกธิค เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1260 บนเนินเขาเดียวกนักบัปราสาทอลัเบรชทส์บูร์ก และดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองสถานที่ 
ท าให้วิหารไมเซน เป็นหน่ึงในวิหารที่เล็กที่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า (Old Town) น า
ท่านถ่ายรูปกบั Frauenkirche ซ่ึง เป็นโบสถแ์ห่งแรกในโลกที่มีระฆงัท าดว้ย porcelain จากนั้นอิสระเดินเล่น
ชมเมืองหรือเลือกชอ้ปป้ิง ร้านขายเคร่ืองเคลือบดินเผา ซ่ึงมีอยู่มากมายเรียงรายกนั หลากหลายรูปแบบตาม
อธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 30  กโิลเมตร  ใชเ้วลา 30 นาท)ี นคร
หลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี เป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและร ่ารวยมากที่สุดแห่งหน่ึง รวมทั้งศิลปะวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์จนไดร้บัฉายาว่านครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ ้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1260
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จากนั้นน าท่านเขา้ชม GREEN VAULT ห้องที่จดัแสดงเคร่ืองอญัมนีและทรัพยส์มบตัิของพระเจา้ออกุสตุสที่ 
2 ท่ีไดร้ับการยกยกให้เป็นหน่ึงใน BEST GOLDSMITH’S WORK AND JEWELLEY IN THE WORLD 

 
น าท่านชมเมืองเดรสเดน น าท่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรงศลิปะแบบ
บาร็อคที่ งดงามและรอดพน้จาการท าลายของฝ่ายสัมพนัธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่า SAMPER’S OPERA 
HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม  

 
น าท่านชมก าแพงกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดบัดว้ยกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น ถึง 
25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพน้จากการถูก โจมตีทางอากาศเม่ือคราวสงครามโลกครั้ งท่ีสองได้
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อย่างเหลือเช่ือ จากนั้นน าท่านบนัทกึภาพโบสถ ์แห่งเดรสเดน DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ไดร้ับการ
บูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพ่ิงเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 
800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบนัทกึภาพตวั
เมืองเดรสเดน จากมุมทีส่วยท่ีสุดริมฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ Frauenkirche เป็นผลงาน
ระดบั Masterpiece ในสไตลบ์ารอค ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเดรสเดน เดิมถูกสร้างในปี ค.ศ.1726 -1743 แต่
ไดถู้กท าลายลงในสมยัสงครามโลก ในปีค.ศ.1945 โดยไดม้กีารสร้างขึ้นใหม ่มีการจดัคอนเสิร์ตรวบรวมเงิน
จากทัว่โลก ระหว่างปี 1996-2005 แลว้เสร็จทนังานฉลอง 800 ปี ของเมืองเดรสเดน ภายในตกแต่งเรียบง่าย มี
ชั้นใตด้ินแสดงความเป็นมาของโบสถ ์และการสร้างขึ้นใหม่ เก็บรวบรวมช้ินส่วนท่ีถูกท าลายแสดงไว ้

 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          DORINT HOTEL DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน) 

วันท่ีส่ี (4)   เดรสเดน - ราเท่น - ยอดเขาบาสไต - เบาท์เซน  - เดรสเดน 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองราเท่น (Rathen) (ระยะทาง 35 กโิลเมตร  ใชเ้วลา 30 นาท)ี อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้น
การท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ในเขตภเูขาหินทรายเอลเบ ้(Elbe Sandstone Mountains) เมืองราเท่น เป็นเมืองท่ีกอ่ตั้งข้ึน
ในศตวรรษท่ี 13 ตั้งอยู่ริม แม่น ้าเอลเบ ้(Elbe River) ปัจจุบนัเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
และไดร้ับความนิยมมากแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแซกซอน
สวิตเซอร์แลนด์ (Saxon Switzerland National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเที่ยว น า 
น าท่านชมสะพานบาสไต (Bastei Bridge) สะพานหินสูงกว่า 194 เมตร เหนือแม่น ้าเอลเบ ้(Elbe River) ซ่ึงถูก
สร้างขึ้นดว้ยไม ้ในปีค.ศ. 1824 แต่ในปีค.ศ. 1851 ไดถู้กสรา้งขึ้นใหม่ดว้ยหินทรายดงัเชน่ที่เห็นใน
ปัจจุบนั  ท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบและภูเขาหินนอ้ยใหญ่ที่ดูแปลกตา ท าให้สะพาน
บาสไตเป็นหน่ึงในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมกว่า 200 ปี ของอุทยานแห่งชาติแห่งน้ี ท่านสามารถชม ยอดเขา
บาสไต (Bastei Rock) ยอดเขาสูงตระหง่านท่ีตั้งอยู่ริมแม่น ้าเอลเบ ้ตั้งอยู่เหนือระดบัน ้าทะเล ประมาณ 305 
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เมตร ท่านจะตืน่ตาไปกบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขาหินขรุขระ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ
ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง PANORAMA RESTAURANT 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเบาท์เซน (Bautzen) (ระยะทาง 54  กิโลเมตร 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ริมฝ่ังแม่น ้า Spree 
ซ่ึงเป็นถ่ินที่อยู่อาศยัหลกัของชาว Sorbian ที่เป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุย่อยของชาวสลาวิก ท าให้ป้ายต่างๆ ใน
เมืองมีภาษาก ากบัทั้งเยอรมนัและภาษาทอ้งถ่ินท่ีคลา้ยคลึงกบัภาษาเช็ก ความโดดเด่นของเมืองน้ีอยู่ป้อม
ปราการรอบดา้นที่มีหอคอยเป็นหลกัอยู่เป็นระยะตามแบบฉบบัเมืองยุคกลางที่เมื่อมองจากมุมไกลแลว้งดงาม
ราวเมืองเทพนิยาย น าท่านชม จตัุรัสเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารทีว่่าการเมืองซ่ึงมีสีเหลืองสดใส โดยเมือง
เบาทเ์ซนน้ียงัเป็นเมืองแรกท่ีไดม้กีารจดัตลาดคริสตม์าสของเยอรมนัในปีค.ศ. 1384 น าท่านถ่ายรูปกบั 
Reichenturm Bautzen หอคอยส าคญัของเมืองถือเป็นจุดชมวิวที่ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองน้ี หอคอยมีความสูง 
56 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1490 เพื่อใชเ้ป็นจุดสังเกตการณ์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหอคอยที่มีความชนัที่สุดในเขต
ภาคเหนือของเทือกเขาแอลป์ ชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Cathedral of  St.Peter) โบสถป์ระจ าเมอืงเป็น
สถาปัตยกรรมแบบบาโรคและโกธิค ถูกสร้างขึ้นในค.ศ.1221 จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั 
จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร  
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จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 1 ชม.)  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก          DORINT HOTEL DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วันท่ีห้า (5)  เดรสเดน - สะพาน Rakotzbrücke - เบอร์ลิน  - ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 น าท่านเดินทางสู่ อทุยานแห่งชาติ Kromlauer Park (ระยะทาง 103  กิโลเมตร 1 ชม.30 นาที) ในเขตเทศบาล
เมืองกาเบลนซ์ (Gablenz) เป็นสวนภูมิทศันข์นาด 200 เอเคอร์มีสระน ้าขนาดเล็กและทะเลสาบหลายแห่ง น า
ท่านชม Rakotzbrücke (เรียกอีกอย่างว่า Devil’s Bridge) ซ่ึงสร้างขึ้นเป็นพิเศษในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อ
สร้างวงกลมเมื่อมีการสะทอ้นในน่านน ้าใตม้นั เสาหินบะซอลตท่ี์สร้างขึ้นจากเสาถูกส่งมาจากเหมืองท่ี
ห่างไกล เมือ่เรายอ้นกลบัไปในอดีตช่วงปีประมาณ 1860 ส่ิงก่อสร้างแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นดว้ยช่างฝีมือชั้นยอด
โดยวิธีการสร้างนั้นถือว่าเป็นเร่ืองท่ียากมากๆ ส าหรับเทคโนโลยีและเคร่ืองมือในสมยัดงักล่าวในการสร้าง
สะพานท่ีมีความเฉพาะตวัมากๆ โดยเม่ือสะพานแห่งน้ีนั้นมองผ่านน ้าแลว้จะกลายเป็นวงกลมท่ีสมบูรณ์ หรือ
ที่เรียกว่า Perfect circle และดว้ยเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยใชว้ิธีที่ยากและเฉพาะตวัมากๆ จึงมีความเช่ือว่า
คนท่ีสร้างสะพานแห่งน้ีขึ้นมานั้นจะตอ้งไม่ใช่ฝีมือของมนุษย ์หากแตว่่าเป็นฝีมือของปีศาจเสียมากกว่า จึงมี
ช่ือเรียกว่า Devil’s Bridge   
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เบอร์ลนิ (BERLIN) (ระยะทาง 165  กิโลเมตร 2 ชม.) นครหลวงปัจจุบนัของ
เยอรมนัหลงัจากการรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสรีและเยอรมนัตะวนัออกในฝ่ายคอมมิวนิสตท์ี่
แบ่งแยกกนัมานานร่วม 50 ปีภายหลงัสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเบอร์ลนิ (Berlin 
Cathedral) และ เบอร์ลินโดม (Berlin Dom) เป็นท่ีตั้งของโบสถโ์ปรเตสแตนตท์ี่ส าคญัทีสุ่ดของเมือง มีอายุ
มากกว่าศตวรรษ ตวัอาคารโบสถต์กแต่งอย่างประณีตดว้ยสไตลแ์บบบาโรกและเรอเนสซองซ์ เบอร์ลินโดม 
(Berlin Dom) ศิลปกรรมท่ีโดดเด่น ประดบัตกแต่งดว้ยภาพโมเสกท่ีมีสีสันประกอบขึ้นจากแผ่นกระเบ้ือง
มากกว่าหลายแสนช้ิน ตวัโดมนั้นมีสีฟ้าสดใสและปลายยอดสีเหลืองทองอร่ามดึงดูดตายิ่งนกัจากนั้นน าท่าน 
ชอ้ปป้ิง ณ อเลก็ซานเดอร์พลาทซ์ (Alexanderplatz) จตัรุัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใกล้ๆ  กบัแม่น ้าสปรีและวิหาร
เบอร์ลิน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลิน รวมไปถึงยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนด์เนม และเป็นจุดชมเมืองท่ีสวยงามอีกดว้ย  

ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ที่พัก              RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2คืน ) 
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วันทีห่ก (6)  เบอร์ลิน  - พอตสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี - เบอร์ลิน - ก าแพงเบอร์ลิน  
    ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (ระยะทาง 35  กิโลเมตร 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองสวย
ของอดีตเยอรมนัตะวนัออก ซ่ึงถูกซ่อนเก็บไวห้ลงั ก าแพงความแตกแยกมากว่า 40 ปี น าท่านเดินชมดา้นใน 

พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI)  พระราชวงัฤดูร้อนของปรัสเซีย (ช่ือเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี
ค.ศ. 1660 เป็นตน้มา โดยตั้งช่ือไวว้่า พระราชวงัซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซ่ึงเป็นภาษา ฝรั่งเศสใน
ความหมายว่า“ไรก้งัวลหรือไกลกงัวล ”  น าท่านเขา้ชมภายในวงัซ่ึงมีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ 
ชมอาคารสวยๆ มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮา้ส์ ซุ้มศาลาต่างๆ ทีโ่ดดเด่นโดยศิลปะแบบ ร็อกโกโกรวมทั้งอุทยาน
ในแบบสวนฝรั่งเศส   
**หมายเหตุ การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจ ากดัเร่ืองจ านวนผู้เข้าชมต่อวนั หากเต็ม บริษัทฯจะจัดให้
ชมวังอื่นแทน หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมในเบอร์ลิน**  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบอร์ลิน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าท่านชมเมืองเบอร์ลินที่ไดร้ับการบรูณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ดงัเดิม น าชม2ฝ่ังนครเบอร์ลิน 
ทั้ง ตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภาพ ก าแพงเบอร์ลิน (BERLINWALL, EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่ง
การ แบ่งแยกที่ปัจจุบนัเหลือเพียงไม่กีก่ิโลเมตร เพื่อเก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ให้กบัคนรุ่นหลงั  
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ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัย บราเดนเบิร์ก ที่เป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก, ถนนอุนเท่อร์ลินเดน้ที่เปรียบ
ไดก้บัชองป์ เอลิเซ่แห่ง ปารีส, ย่านเขตเมืองเก่าท่ีประกอบไปดว้ยโบสถส์ าคญั และอาคารทรงคลาสสิค
มากมายอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะมีความสูง 67 เมตร ตั้งอยู่บนถนน 17 มิ.ย. เป็นสัญลกัษณข์องสงครามต่อตา้น
ฝรั่งเศส สร้างในปีค.ศ.1873 ความเจริญไดเ้ขา้มาพฒันาเมืองทั้ง 2ฝ่ังจนยากทีจ่ะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขต
ตะวนัออก หรือตะวนัตก 

 
ผ่านชม พระราชวงัชาล็อตเทนเบิร์กอนัสวยงาม เดิมเป็นทีป่ระทบัฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟียชาล็อต 
ผ่านชมชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จดุตรวจคนเขา้-ออกของ 2 ฝ่ังเบอร์ลินซ่ึงท่านจะได้
เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ังตะวนัตก  
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ KURFÜRSTENDAMM หรือ KU’DAMM เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนิยมของกรุง
เบอร์ลิน โดยตลอดความยาวถนนกว่า 3 กิโลเมตร ลว้นเต็มไปดว้ยร้านคา้ระหว่างประเทศมากมาย ทั้ง Zara, 
H&M, Mango, Esprit ฯลฯ โรงแรม ร้านอาหารและโรงภาพยนตร์เก่าแก่ของเมือง ซ่ึงห้างสรรพสินคา้ของท่ีน่ี
จะมอียู่ดว้ยกนัหลายระดบั นบัตั้งแต่ห้างสรรพสินคา้ KaDeWe ที่ไดช่ื้อว่าเป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ที่สุดใน
ทวีปยุโรป ไปจนถึงร้านคา้แบบแบกะดนิ นอกจากนั้นภายในถนนเส้นน้ีนกัท่องเท่ียวยงัจะไดพ้บกบั
ทาวน์เฮาส์ที่สวยงาม คาเฟ่ในบรรยากาศแบบสบายๆ หอศิลป์และร้านคา้ของเก่าอีกมากมาย 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก              RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันทีเ่จ็ด (7)  เบอร์ลิน  - ชเวริน - ปราสาทชเวริน - วิสม่า - ลือเบค  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองชเวริน (Schwerin) (ระยะทาง 210  กิโลเมตร 3 ชม.) อีกหน่ึงเมอืงท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง
ของเยอรมนั เป็นเมืองทีถู่กลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบที่งดงามมาก โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือ ชเวรินเนอร์ ซี 
หรือ ทะเลสาบชเวริน (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนท่ีประมาณ 60 ตารางกโิลเมตร น าท่านเขา้
ชมปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) หรือ ปราสาทร้อยยอด เป็นปราสาทเก่าแก่ที่ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคาร
รัฐสภา (State parliament) โดยปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวริน ซ่ึงในศตวรรษที่ 19 ปราสาท
ไดร้ับการบรูณะใหม่อีกครั้ งหน่ึง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วิหารชเวริน (Schwerin Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่
มีความเกี่ยวขอ้งกบัสงครามครูเสด ตวัอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1260- 1416 ในสไตลบ์ริค - โกธิค 
(Brick Gothic style) ปัจจุบนัเป็นหน่ึงวิหารที่มีผูจ้าริกแสวงบุญมาเยือนเป็นจ านวนมาก ส่ิงท่ีโดดเดน่ที่สุด คือ 
หอคอยสูง 117.5 เมตร ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1889 – 1893 
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 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิสม่า (WISMAR) เป็นเมืองทางเหนือของประเทศเยอรมนีติดทะเลบอลติก คาดว่า

วิสมาร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1226 ภายใตเ้ฮนรี บอร์วินท่ี 1 ลอร์ดแห่งเมคเลนบูร์กจากราชวงศเ์มคเลนบูร์ก ราชวงศ์
เยอรมนัที่มีตน้ก าเนิดจากสลาฟหรือที่รู้จกัในช่ือโอบอทไรทห์รือนิกโลไทด์ ในปี 1259 เมืองน้ีไดก้ลายเป็น
ส่วนหน่ึงของสันนิบาตฮนัเซียตกิ ตลอดประวตัิศาสตร์ เมืองน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐต่างๆ ในเยอรมนี
และจกัรวรรดิสวีเดน เป็นส่วนหน่ึงของสวีเดนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1648 จนกระทัง่ปีค.ศ.1803  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านชม ตกึรามบา้นช่องออกแนวไปทางสแกนดิเนเวียนเน่ืองจากอยู่ใกลเ้ดนมาร์ก เลยไดร้ับอิทธิพลมา แต่

ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบดว้ยหลงัคาสีออกแดงอิฐและตวับา้นทีต่่างสีกนัเหมือนบา้นตุก๊ตา ชม Swedish head ซ่ึง
เป็นสัญลกัษณข์องเมืองน้ี  น าท่านเดนิทางสู่เมืองลอืเบค (LUBECK) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร 1 ชม.)  เป็นอีก
เมืองท่าท่ีตั้งอยู่ใน รัฐชเลสวิก-โฮลชไตนข์องเยอรมนี อยู่บนฝ่ังแม่น ้าทราเวอ เป็นเมืองท่าอนัเก่าแก่แห่งน้ียงัคง
มากไปดว้ยกล่ินอายของเมืองยุคกลาง อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถูกสร้างขึ้นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
อิฐ เน่ืองจากอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นนิยมก่อสร้างโดยการใชอิ้ฐเสียเป็นส่วนมาก นัน่จึงเป็นเหตุท่ีช่วย
ให้เมืองไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 น าท่านถ่ายรูปกบัประตู 
HOLSTENTOR ซ่ึงถือว่าเป็นอีกสัญลกัษณข์องเมืองลือเบค จากนั้นชม LÜBECKER RATHAUS ซ่ึงเป็น
ศาลากลางของเมือง รูปแบบของการก่อสร้างก็ยงัคงเป็นแบบโกธิคเหมือนเช่นอาคารอ่ืนๆ แต่ทีดู่โดดเด่นก็คง
จะเป็นหอคอยทรงกรวยเหนือหลงัคานัน่เอง ให้ท่านไดม้ีเวลาเดินชมอาคารเก่าแก่รอบๆ Lübecker Rathaus ที่
มีความงดงามไม่แพท้ี่อ่ืนๆ นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัมีร้านคา้ รา้นกาแฟ เอาไวบ้ริการนกัท่องเที่ยวอีกดว้ย  

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก              MARITIM LUBECK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว  

วันทีแ่ปด (8) ลือเบค - ฮัมบูร์ก - เควดลินบวร์ก  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร 1 ชม.)  เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของประเทศเยอรมนี รองลงมาจากกรุงเบอร์ลิน  เมืองฮมับูร์กหรือมีช่ืออย่างเป็นทางการ คือ นครอิสระ
และฮนัเซียติกแห่งฮมับูร์ก เป็นที่ตั้งของท่าเรือฮมับูร์กท่าเรือส าคญัและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหภาพ
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ยุโรป โดยส่ิงท่ีพิเศษมากๆของท่าเรือฮมับูร์ก คือ พ้ืนท่ีท่าเรือส่วนใหญ่ของท่าเรือฮมับูร์กเป็นบริเวณปลอดภาษี
นัน่เองน าท่านชม อาคารศาลากลางฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหน่ึงอาคารที่มีช่ือเสียงและเป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวหลกัของเมือง ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆ กบัทะเลสาบBinnenalster โดยอาคารถูกสร้างขึ้น 
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตลนี์โอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็นหน่ึงในอาคารที ่
เก็บรักษาไวอ้ย่างสมบูรณ์มากที่สุดของเมืองฮมับูร์ก มีหอคอยสูง112 เมตร ดา้นในมี 647 ห้อง บริเวณลาน 
ศาลาว่าการนครฮมับูร์ก เป็นลานกวา้งๆ โล่งๆ ปัจจุบนัเป็นที่ท างานของรัฐบาล รัฐสภา คณะมนตรี และ 
วุฒิสภานครฮมับูร์ก รวมทั้งเป็นสถานที่ท่ีรับแขกของฮมับูร์กดว้ย ภายนอกอาคารตกแต่งแบบเรอเนสซองส์  
พร้อมกบัรูปป้ันที่แสดงถึงจกัรพรรดิเยอรมนั จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงั  
อัลสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมองเคเบิร์ก (Monckebergstrasse) ตามอธัยาศยั 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดนิสู่เมอืง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (เมืองที่ไม่ควรพลาด) เป็น 1 ใน 3 หมู่บ้านที่สวย

ที่สุดในเยอรมัน  (ระยะทาง 270 กิโลเมตร  ใชเ้วลา 3 ชม. 30 นาท)ี เมืองเล็กๆที่มีช่ือเสียงอย่างมากเร่ืองความ
สวยงามและความเก่าแก่ของเมืองเพราะเมืองน้ีเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนั ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ. 
919 น าท่านชมเมือง เควดลินบวร์ก เมืองที่มีความโดดเด่นในเร่ืองสถาปัตยกรรมแบบโรมนั มีอาคารลกัษณะ
กรอบไมซุ้ง (Timber  - Framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลงั ลวดลายของตวัอาคารที่ประดบัตวั
อาคารสามารถแบง่เป็นยุคไดถึ้ง 5 สมยั ดว้ยความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี ท าให้เมืองน้ีไดก้ารขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี ค.ศ. 1994  
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น าท่านเขา้สู่ตวัจตุรัสกลางเมืองเก่าบริเวณ Markplatz ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศาลาว่าการเมืองเก่า บา้นเรือนร้านคา้ และ
ใกล้ๆ กนัก็เป็นท่ีตั้งปราสาท โบสถ ์St. Servatius โบสถท์ีเ่ป็นทีฝั่งศพของกษตัริย ์Heinrich I แลพระชายา และ
ขา้งๆกนัยงัมีโบสถ ์St.Nicholas Church โบสถท่ี์มีเร่ืองเล่าว่ามีคนเล้ียงแกะไปพบสมบตัิจ านวนมาก ต่อมา
ไดม้าสร้างโบสถแ์ห่งน้ี จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามคริสตจกัรคนเล้ียงแกะ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตาม
อธัยาศยัหรือเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก              BEST WESTERN HOTEL SCHLOSSMÜHLE QUEDLINBURG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ :  เมือง Quedlinburg เป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอยา้ยไป
นอนเมืองใกลเ้คียง  
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วันทีเ่ก้า (9)  เควดลินบวร์ก - แวร์นิเกโรเด – กอสลาร์ - คาสเซล (เส้นทางสาย Fairy Tale) –  
                       สวน BERGPARK WILHELMSHÖHE  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง แวร์นิเกโรเด (Wernigerode) เป็น 1 ในหมู่บ้านไม้โบราณที่สวยที่สุดใน

เยอรมัน  (ระยะทาง ประมาณ  30  กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 นาท ี) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในตอนเหนือของเทือกเขา
ฮาร์ช(Harz Mountains) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่บนถนนเคร่ืองไมแ้บบโบราณของเยอรมนั(German Timber –Frame 
Road) และถือว่าเป็นแหล่งกสิกรรมอนัอุดมสมบูรณ์มากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเยอรมนั น าท่านเขา้สู่ย่านจตุรัสเก่า
กลางเมือง Markts ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่า และร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้งยงัสามารถมองเห็น
ปราสาทแวร์นิเกโรเด ท่ีตั้งโดดเด่นเหนือเมืองแวร์นิเกโรเด จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับา้นที่เล็กทีสุ่ดในเมือง 
(Wernigerode’s Smallest House) ซ่ึงเป็นบา้นที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 18 ในสไตลบ์ารอค โดยมคีวามสูง
จากพ้ืนถึงหลงัคาเพยีง 4.20 เมตร มีความกวา้ง 2.95 เมตร และมีประตูสูงเพียง 1.70 เมตร โดยดา้นในมีเพียง 1 
ห้องเท่านั้น มีพ้ืนท่ีใชส้อยเพียง 10 ตารางเมตร เท่านั้น จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือ
สินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองกอสลาร์ (Goslar) (ระยะทาง 40  กิโลเมตร  ใชเ้วลา 40 นาที) เมืองเลก็ๆของเยอรมนัซ่ึง
ไดร้ับการแต่งตั้งจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก (Unesco World Heritage) ตวัเมืองตั้งอยู่ในแควน้โลวเวอร์แซค
โซนี ซ่ึงเมืองน้ีร ่ารวยจากการท าการคา้เหมืองแร่ตั้งแต่ปีค.ศ.968 ท่ีไดมี้การคน้พบแร่เงินเป็นครั้ งแรก เม่ือ
จกัรพรรดิออตโตม้หาราชไดม้าล่าสัตวใ์นบริเวณน้ีและไดพ้บแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ จึงไดด้ าเนินงานเหมืองแร่
มาจนถึงปีค.ศ.1988 โดดยตวัเมืองเก่าตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาร์ซ มีแนวป่าไมล้อ้มรอบบา้นเรือนท่านจะไดพ้บ
อาคารแบบ Half-timbered house สไตลเ์ยอรมนั ราว 1,500 หลงั มีอายุตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 จากนั้นน า
ท่านเดินชมย่านเมืองเก่า หรือ marktpkatz ซ่ึงจะมีน ้าพุอยูก่ึ่งกลางจตุรัส ลอ้มรอบดว้ย ร้านกาเเฟ ร้านขายของ
ที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง คาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เป็น
เมืองท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแควน้เฮสเซ่น (Hessen) อยูบ่นแม่น ้า Fulda เป็นเมืองหลวงของแควน้คาสเซล 

น าท่านชม Bergpark Wilhelmshöhe ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นสวนน ้าบนเนินเขาท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรปและยงัไดถู้ก
ยกย่องให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (Unesco) โดยสวนน้ีใชเ้วลาในการก่อสร้างนานกว่า 150 ปี 
เร่ิมตน้ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1689 และแลว้เสร็จในตน้ศตวรรษท่ี 19 จุดท่ีเด่นท่ีสุดของสถานท่ีแห่งน้ี ก็คือรูป
ป้ันเฮอคิวลิสขนาดใหญ่ ที่อยู่ดา้นบนสุด ขณะท่ีส่วนท่ีลดหลัน่กนัลงมาเหมือนกบัขั้นบนัไดน้ี กค็ือทางระบาย
น ้าไปยงัจุดต่างๆของเมือง ซ่ึงโดยรอบเต็มไปดว้ยน ้าพุขนาดใหญ่ และอ่างเก็บน ้า รวมถึงสวนดอกไมท่ี้ถูก
ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม จนไดร้ับการขนานนามให้เป็นสถานที่ท่ีโรแมนตกิที่สุดในเยอรมนีเลยกว็่าได ้ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พกั  PENTA HOTEL KASSEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ :  เมอืงคาสเซล เป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอยา้ยไปนอน
เมืองใกลเ้คียง  

วันทีสิ่บ (10) คาสเซล – มาร์บวร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์  - ช้อปป้ิง - สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองมาร์บวร์ก (MARBURG) (ระยะทางประมาณ 90 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เป็น
เมืองมหาวิทยาลยัในสหพนัธรัฐของเยอรมนี (บุนเดสแลนด์) แห่งเฮสส์ มีแม่น ้าลานไหลผ่านกลางเมือง เมืองน้ี
ตั้งอยู่บนเส้นทางการคา้ที่ส าคญัระหว่างโคโลญกบัปรากในสมยักลาง ตลอดจนเส้นทางการคา้ระหว่างประเทศ
ในทะเลเหนือกบัเทือกเขาแอลป์ตลอดจนอิตาลี น าท่านชม ปราสาท Marburg (หรือที่รู้จกัในช่ือ 
Landgrafenschloss Marburg) ตั้งอยู่บนเนินเขา Schlossberg สร้างในสมยัศตวรรษที่ 13 ถือเป็นจดุชมวิวส าคญั
ของเมือง  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ย่านเมืองเก่า น าท่านชม St. Elizabeth's Church สร้างขึ้นโดยคณะอศัวนิ
เต็มตวัเพื่อเป็นเกียรติแก่นกับุญเอลิซาเบธแห่งฮงัการี หลุมฝังศพของเธอท าให้โบสถเ์ป็นสถานที่แสวงบุญที่
ส าคญัในยุคกลางตอนปลาย โบสถแ์ห่งน้ีเป็นโบสถแ์บบโกธิกท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภาษาเยอรมนั และถือ
เป็นแบบอย่างส าหรับสถาปัตยกรรมของมหาวิหารโคโลญน์อีกดว้ย โถงกลางและทางเดินขนาบขา้งมีเพดาน
โคง้สูงเกิน 20 เมตร (66 ฟุต) ส่วนดา้นหนา้ของโบสถถู์กสงวนไวส้ าหรับอศัวินแห่งคณะ โบสถน้ี์มีหอคอย
สองหลงัท่ีมีความสูงประมาณ 80 ม. (263 ฟุต) ตวัทางเหนือสวมมงกุฎดว้ยดวงดาว ตวัทางใตป้ระดบัดว้ย
อศัวิน อิสระท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
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จากนั้นน าเดินทางเขา้สู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชม.) เมืองธุรกิจการคา้ที่ส าคญัของเยอรมนั น าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อนั
เป็นท่ีตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ไดร้ับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบั
ศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกบัอาคารกึ่งไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อที่ไดร้ับการ
ก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกท าลายหมดส้ินเมื่อสมยัสงครามโลก
ครั้ งท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยตุิธรรม 
(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถเ์ซนตพ์อล และวิหารใหญ่
ประจ าเมอืงอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ย่านถนนซายล ์(ZEIL) ถนนสายช้
อปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเต็มไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัเรียงรายอยูมากมายไม่ว่า
จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระให้ทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พกั  HILTON CITY HOTEL FRANKFURT หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที ่(11) แฟรงก์เฟิร์ต – สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ทา่นไดม้ีเวลาท า TAX REFUND 
 14.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 921 

วันท่ี (12)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

6 – 17 ตุลาคม 2565 159,900 159,900 149,900 145,900 30,000 

                 

** ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

อตัรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเทีย่วยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบตัิเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทวีชี่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 
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การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 

b. จากวันจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักคา่ใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 
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 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะ Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และคา่บริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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