BEAUTIFUL SMALL VILLAGES IN
BAVARIA & TIROL & BLACK FOREST - ALSACE 11 DAYS (TG)

เส้ นทางเจาะลึกหมู่บ้านเล็กแสนสวย

บาวาเรีย – ทิโรล - ป่าดา - อั ลซาส
(เยอรมัน – ออสเตรีย - ฝรัง่ เศส)

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)

1|Page

ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> ห้ามพลาด!! สาหรับท่านที่ชอบเมืองเล็กๆสวยๆ โรแมนติค
เดินทางไม่ไกล มีเวลาเที่ยวแบบสบายๆ ให้ท่านดื่มด ่ากับทัศนียภาพอันสวยงามเต็มที่
รับประกันความสวยงาม
>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Equisheim / Riquewihr / Strasbourg แคว้นอัลซาสสวยระดับโลกในฝรั่งเศส
>> ชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg หนึ่งในสามหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเยอรมัน
>> ชมหมู่บ้าน Ramsau หมู่บ้านที่มวี ิวทิวทัศน์ สวยมาก (Unseen)
>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุ ดสวย (Unseen)
>> ชมทะเลสาบ Gosau ทะเลสาบสุ ดสวยออสเตรีย (Unseen)
>> ล่องเรื อทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบที่น้าใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
>> ชมปราสาท Neuschwanstein Castle ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย หนึ่งในปราสาทที่สวยที่สุดในโลก
>> สนุกสนานกับหิมะ Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงทีส่ ุ ดในเยอรมัน
>> แถมฟรีขนึ้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล
>> ชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ ขนึ้ ชื่ อว่า ปราสาทซากปรักหักพังที่สวยที่สุดในโลก
>> ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก
>> ชมหมู่บ้าน Titisee ในเขตป่ าดาต้ นกาเนิดนาฬิ กากุ๊กกู
>> ชมหมู่บ้าน Lidau ริมทะเลสาบ Bodensee
>> ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุ ดสวย
>> ชมเมือง Fussen เมืองเล็กๆสี ลูกกวาด
>> ชมเมือง Wurzburg เมืองสวยต้ นทางของเส้ นทางโรแมนติค

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ
ขาหมูเยอรมัน / ปลาเทราซ์ /อาหารไทย
เบียร์ / ไวน์
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า

แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่สอง (2)

มิวนิค (เยอรมัน) – ชมเมือง - เซนต์ วูลฟ์ กัง (ออสเตรีย)

00.50 น.
07.05 น.

ออกเดินทางบินตรงสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านชมเมือง มิวนิค (MUNICH) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงาม
ด้านสถาปัตยกรรมในหลายรู ปแบบ ไม่วา่ แบบเรอเนซองส์ คลาสสิ คหรื อทันสมัย นาท่านเดินทาง
สู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่น้ ีเคยเป็ นตลาด
เรี ยกว่า “ตลาดสี่ เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็ นที่ต้งั ของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและ
ตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริ เวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุม้ ประตูและหอคอย
ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารู ปปั้นของพระแม่มารี สีทอง น้ าพุปลา และหอคอย
Glockenspiel ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบาตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. –
12.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุ
ปบริ เวณจัตุรัสมาเรี ยน ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย หรื อเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุ ปบริ เวณจัตุรัสมาเรี ยน
ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมือง เซนต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) ประเทศ
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ออสเตรี ย (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองรี สอร์ทเล็กๆริ มทะเลสาบเมือง รี
สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมน
ติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรี ยที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู ง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็ น
ที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก 2 คืน)
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไป
เมืองใกล้เคียง

วันที่ (3)

ทะเลสาบโกเซา - ฮอลสตัท - ขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์ วูลฟ์ กัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50
นาที)ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในเทือกเขาเอล์ป เป็ นหนึงในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงเรื่ องความ
สวยงามของวิวทิวทัศน์และสี ของน้ าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิง่ ทาให้ทะเลสาบแห่งนี้สวยงามมาก
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)

4|Page

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุด
ในโลก นาท่านเดินเท้าเลาะริ มทะเลสาบ ที่เรี ยกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขาย
ของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรื อนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาด
สาย บ้างอยูร่ ะดับพื้นดิน บ้างอยูบ่ นหน้าผาลดหลัน่ กันเป็ นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับ
ประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสี สันสวยงามปลายสุ ดของ ถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัส
ประจาเมืองซึ่งเป็ นลานหิ นขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลาน และอาคารบ้านเรื อนที่สวยงาม

นาท่ านขึน้ รถรางขึน้ สู่ ภูเขาด้ านบนชมวิวมุมสู ง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิว
เมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิ ดให้บริ การเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค.
เท่านั้น )
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(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออานวย หรื อมีการปิ ดปรับปรุ ง
หรื อทางรถรางไม่เปิ ด ให้ข้ ึนชม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดให้ข้ ึนชม โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ล่วงหน้า)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์
อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้ นฮอลสตัท ถ่ายรู ปกับมุมต่าง หรื อเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
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จากนั้นเดินทางสู่ เมือง เซนต์ วูลฟ์ กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 50
นาที.) เมืองรี สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง เมืองเล็กริ มทะเลสาบที่มีความสวยงามไม่
แพ้ฮอลสตัท มีบา้ นเรื อนสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL ST. WOLFGANG หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (4)

เซนต์ วูลฟ์ กัง - ล่องเรื อทะเลสาบโคนิงซี – หมู่บ้านรามเซา (Unseen)
อินน์ สบรูค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้ น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เจ้าของเส้นทางดิอลั ไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยัง
เป็ น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็ น
ศูนย์กลางทางการค้าและการสารวจหาเกลือและสิ นแร่ นาท่านล่องเรื อสู่ ทะเลสาบกษัตริย์
(Konigsee) ที่มีน้ าใสราวกับมรกต ได้ ขนึ้ ว่าเป็ นทะเลสาบที่น้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป
ทะเลสาบแห่งนี้ เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์
มีแหล่งกาเนิดจากการละลายของกลาเซี ยบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุ น้ าแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงาม
พิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8
กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
นาท่ านล่องเรื อพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริ การนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อ
ไม่เกิดมลภาวะ เรื อจะนาท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็ น
เสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุ
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สุ ดวิสัย เช่ น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออานวยต่ อการล่องทะเลสาบ โดยไม่ สามารถล่องเรื อได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15
นาที) หมู่บา้ นเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรี ยที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขา
เอลป์ โดยหมู่บา้ นเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสี ยงอย่างมากในเรื่ องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมี
โบสถ์เซนต์เซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็ นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ า Arche ที่ไหลตัด
ผ่านหมู่บา้ น โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์ เป็ นฉากหลัง นาท่านเดินถ่ายรู ปตามอัธยาศัย หรื อ
สามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดินถายรู ปตามอัธยาศัย
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จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์ สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า
อิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็ นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิ
มิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผูท้ ี่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรี ยต่างก็ตอ้ ง
ติดใจมาพักผ่อนในเมือง แห่งนี้ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนน
เส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้ น ทุ่งหญ้า

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองนาท่านถ่ายรู ปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคา (Goldenness Dachl)
ที่สร้างขึ้นด้วยความประณี ตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโร
โค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทาให้ดูโดดเด่นและหรู หรายิง่ ขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์
(Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็ น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้
ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย
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จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรู ค ให้ท่านได้ชมบ้านเรื อนสี ลูกวาดริ มแม่น้ าอินน์โดยมี
ฉากหลังเป็ นแนวเทือกเขาเอล์ป หรื อให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรม มีจากัดหากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปเมืองใกล้เคียง

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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วันที่ (5)

อินน์ สบรูค - มิดเท็นวาลด์ (Unseen) - การ์ มิส – ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่
( TOP OF GERMANY) - ฟุสเซ่ น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินออกเดินทางสู่ เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรี ย หมู่บา้ นเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาเอลป์ และได้ ขนึ้ ชื่ อว่าเป็ นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน ถือเป็ นสถานที่
UNSEEN ของเยอรมันด้วย นาท่านชมเมืองสู ดอากาศอันบริ สุทธิ์ เดินเล่นนัง่ จิบกาแฟ ชมวิว
ทิวทัศน์หรื อเลือกสิ นค้าที่ระลึก

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (ZUGSPITZE) ซึ่งเป็ นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือ
ระดับน้ าทะเล ที่ทาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ท้งั ปี คือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน
เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศด้วยกันคือ เยอรมนี ออสเตรี ย
อิตาลีและสวิสเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาที่อยูเ่ คียงกันอีก 3 ยอดคือ แอล์ปสปิ ตซ์ (Alpspitz), ครอย
เซ็ค (Kreuzeck) และแวงค์ (Wank) ซึ่งล้วนแต่เป็ นสวรรค์ของนักเดินทางและนักสกีท้งั สิ้ น
นิทรรศการศิลปะบนที่สูงที่สุดและซุกสปิ ตซ์ปลาต ธารน้ าแข็งสายเดียวของเยอรมนีที่ยามหิมะตก
หนา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็ นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดับ
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อิสระทุกท่านถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ดา้ นล่าง นาท่านเดินทางสู่ เมือง ฟุสเซ่ น ( Fussen) (ระยะทาง
40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองฟุสเซ่นตั้งอยูท่ างตอนใต้ของเยอรมัน เป็ นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เมืองฟุสเซ่นนั้นขึ้นชื่อเรื่ องความสวยงามของตัวตึกรามบ้านช่องเพราะ
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ทั้งเมืองจะมี หลากสี สันมากเหมื อนกับลูกกวาดสี สวยๆ ทั้งเมื องจนได้รับสมญานามว่า City of
Candy

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
LUITPOLDPARK-HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจานวนจากัด ทาให้หอ้ งพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริ ษทั สงวน
สิ ทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

วันที่ (6)

ฟุสเซ่ น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ลินเดา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็ นปราสาทตั้งอยูใ่ น
เทือกเขาแอลป์ แถบแคว้นบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรี ย
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็ นต้นแบบของ
การสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวม
ไปถึงที่แดนเนรมิต พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรี ยมีพระประสงค์ให้จดั สร้างเพื่อเป็ นที่ประทับ
อย่างสันโดษ ห่างจากผูค้ น และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริ ชาร์ด วากเนอร์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นแรงบันดาลใจใน
การสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่ องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ดังนั้นปราสาท
แห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่ องร่ าวในบทประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบ
โดยคริ สทีอนั ยังค์ (Christian Jank) ซึ่งเป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็ นสถาปนิก
นาท่านขึ้นรถมินิบสั เพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยูบ่ นเนินเขาสู งที่สร้างจากบัญชากษัตริ ย ์
ลุดวิคที่ 2 ที่ตอ้ งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริ ชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์
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13 | P a g e

จากนั้นนาท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่ จุดที่ถ่ายรู ปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิ ด-ปิ ดขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศ) ดัง่ รู ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยงั ทาให้ปราสาทแห่งนี้เป็ น
ปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ นสัญลักษณ์
ของบริ ษทั ดิสนียด์ ว้ ย จากนั้นนาท่ านเข้ าชมด้ านในของปราสาท ให้ ท่านได้ ชมห้ องต่ างๆซึ่งมีความ
วิจิตรพิสดารยิ่ง

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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กลางวัน

** หมายเหตุ : ปัจจุบนั รอบการเข้าของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปลี่ยนแปลง และมี
กฎเกณฑ์เยอะมาก หากรอบการเข้าชมเต็มหรื อเวลาเข้าชมที่ไม่เหมาะทาให้ไปกระทบกับรายการ
อื่น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์งดเข้าชมด้านในให้ทุกท่านถ่ายรู ปด้านนอกปราสาทเท่านั้น**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลานาท่านลงจากปราสาทด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและ
ไม่ตอ้ งย้อนเส้นทาง หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้ังอยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้ า
หนาวทาให้ มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลีย่ นรายการการขึน้ -ลง หรื อการเข้ าชมปราสาทเนื่อง
มากจากสภาพอากาศ หรื อวันหยุดสาคัญต่างๆ)

จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง ลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20
นาที) เมืองตากอากาศแสนสวยริ มทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื ออีกชื่อคือ
ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) จากนั้นนาท่านเดินชม ลินเดา เมืองเล็กที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก เป็ น
เมืองเล็กๆอยูร่ ะหว่างสามประเทศ คือเยอรมัน ออสเตรี ย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบ
ล้อมด้วยทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็ นเทือกเขาเอลป์ จนได้รับฉายาว่า แชงกรี ลา แห่งเยอรมัน นา
ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับศาลาว่าการเมือง ถ่ายรู ปกับเสาประภาคารบาวาเรี ยและเสารู ปสิ งโตซึ่ งถือ
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองลินดา

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)

15 | P a g e

นาท่าน ชมเมืองลินเดา เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรื อนที่งดงามมากมาย ถ่ายภาพกับ
ศาลาว่าการเมืองเก่า Alte Rathaus (Old Town Hall) ที่สร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1436 ที่เป็ นตัวอย่างที่ดี
ของสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ที่ผสมผสานกัน
ระหว่างศิลปะสไตล์กอธิ ค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง เฟรดริ คฮาฟเฟ่ น (Friedrichshafen) (ระยะทาง 20 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองสวยริ มทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรื อทะเลสาบ
โบเดน (Bodensee)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SEE HOTEL FRIEDRICHSHAFEN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเฟดริ คฮาฟเฟ่ น มีจากัด หากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไป
นอนเมืองใกล้เคียง

วันที่ (7) ป่ าดา – ทิทิเซ่ (เยอรมัน) - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.40
ชม.) เขตป่ าดาตอนใต้ (SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆที่อยูท่ ่ามกลางป่ าสนอันอุดม
สมบูรณ์และทะเลสาบสุ ดสวย นาท่านชมทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่
(TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่ าดามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700
เมตร ผ่านบริ เวณนี้ ท่านจะได้พบกับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่ าดานัน่ คือ ยอดเขา FELDBERG ซึ่ง
ความสู งถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่
ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ซ่ ึงถือเป็ นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีปยุโรปอีกด้วย นาท่าน
ชมทิวทัศน์ความงดงามของป่ าดา และทะเลสาบ มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหลไม่มีวนั ลืม

ให้ท่านได้เลือกซื้อหรื อชม นาฬิกากุ๊กกู เป็ นของฝากหรื อเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง สตราสบู ร์ ก (Strasbourg) (ระยะทาง 120 กิ โ ลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1.30 ชม. ) เป็ นเมื อ งแห่ งความโรแมนติ ค และเมื อ งหลวงของแคว้น อั ล ซาส
(Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่ งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่ม
แม่น้ าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่ งนี้มียา่ นเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จกั กัน
ในนาม la Petite France (ปารีสน้ อย)

นาท่านชมเขต La Petite France ภูมิทศั น์สวยงามด้วยบ้านเรื อนที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งสองแม่น้ า ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางเมือง มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่ลอ้ มรอบด้วยแม่น้ าอิลล์ท้งั สี่ ดา้ นและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อ
Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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กันไปมากมาย บริ เวณใกล้เคียงเป็ นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็ นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ
ของเมือง ภายในย่านนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรี ยงรายด้วยบ้าน
ไม้โบราณสไตล์อลั ซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็ นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des
Moulins

นาท่านถ่ายรู ปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็ นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรปและมียอดโดมสู งที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิ ค
สร้างด้วยหินทรายสี ชมพูท้งั หลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรู ปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่ วนรวมถึงรู ป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรู ปหรื อเลือกซื้อสิ นค้าพื้นตามอัธยาศัย

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพเิ ศษ หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก 2 คืน)
หมายเหตุ : เมืองสตราสบูร์กมักถูกจัดงานแฟร์บ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

วันที่ (8)

กอลมาร์ – เอกิซไฮม์ - ริคเวีย – สตราสบูร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็ นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก
ได้ รับการขนานนามว่าเวนิสน้ อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่ นเส้นทางไวน์ของอัลซาส และ
ยังเป็ นบ้านเกิดของศิลปิ น เฟรดเดริ ก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผูอ้ อกแบบเทพีเสรี ภาพ

เมืองกอลมาร์มีชื่อเสี ยงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็ นเมืองที่มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้าน
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยูอ่ าศัย
เหมือนในยุคกลาง ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรื อนสี สันสดใสจึงเป็ นเมืองที่คู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่ นาท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่ มตั้งแต่ยา่ น La Petite Venise และเข้าสู่
จัตุรัสกลางเมือง

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อเลือกซื้อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 10 นาที )
Les Plus Beaux Village de France เป็ นหนึ่งในหมู่บ้านทีส่ วยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ข้ ึน
ชื่อว่าเป็ น Typical Villageมีชื่อเสี ยงเรื่ องการผลิตไวน์ บ้านเรื อนเป็ นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยใน
ยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรื อนตามอัธยาศัย

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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จากนั้นได้เวลานาท่านสู่ เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาประมาณ 0 นาที)
เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็ นแหล่งปลูกไวน์ช้ นั เลิศของแคว้นอาลซาส และเป็ นหนึ่งใน Les
Plus Beaux Village de France หรื อหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส นาท่านเดินชมบ้านเรื อนที่อยู่
ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้น
องุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิง่ นัก

นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริ คเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรื อนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่ องุ่น
มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ทา่ นเลือกนัง่ จิ๊บไวน์หรื อกาแฟ หรื อเลือกซื้อไวน์ที่
มีชื่อเสี ยง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรู ป
Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON STRASBOURG HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ (9)

สตราสบูร์ก - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดิลเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนาท่านออกเดิ น ทางสู่ เมื อง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 130 กิ โลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1ชม. 30 นาที ) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิ ร์ ตเป็ นเมืองที่ มี
บรรยากาศสวยงามริ ม ฝั่ งแม่ น้ าเน็ ค คาร์ (Neckar) โดยมี ป ราสาทไฮเดลเบิ ร์ ก ตั้งอยู่บ นเชิ ง เขา
จากนั้นเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่ งตั้งอยู่บนเขาแบร์ กบาห์น ปราสาทแห่ งนี้ใช้เวลาสร้างนาน
ถึง 400 ปี จึ งเสร็ จสมบูรณ์ สถาปั ตยกรรมที่เห็ นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่ มก่อสร้างจากยุค
Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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โกธิ ค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารู เพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสี ยหายในปี 1622 ซึ่ งอยู่
ในช่วงสงคราม30ปี และมาถูกเผาทาลายถึง 2ครึ่ งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึง
เหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้ คือซากปรักหักพังของปราสามที่ สวยงามที่สุดใน
โลก นาท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม
นาท่านชมเก็บ ถังไวน์ ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร

กลางวัน

จากนั้นนาท่านลงสู่ ตวั เมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุ คเป็ นสะพานข้ามแม่น้ าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18
เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสี ชมพูอมแดงตั้งโดดเด่น
เหนื อตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก นาท่านชมรู ปปั้ นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรู ป
ปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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จากนั้นนาท่านเดิ นเข้าสู่ จตุรัสมาร์ คพลัทซ์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถไฮลิก ไกสท์เคี ยร์ เค่อ โบสถ์
ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นศิลปแบบโกธิค

จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) หรื อ
เรี ยกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเก่าแก่ของ
จักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรี ย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบนั กลายมาเป็ นจุดหมายปลายทางที่ สาคัญของ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็ นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน

Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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นาท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็ นเมืองโบราณ ที่ต้งั อยูภ่ ายในวงล้อมของกาแพงเมืองถือว่าเป็ น
เมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อนั แสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์และแนวกาแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่ งเรื องของเมืองที่ทาการค้า
ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall)
ที่ต้งั ตระหง่านเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ใน
แบบอาคารโกธิค นาท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรื อนหลาก
สี สัน จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสี ยงในไปทัว่ โลก บริ เวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลาน
น้ าพุและตลาดเก่า

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
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ที่พกั

ALTES BRAUHAUS HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจากัด หากโรงแรมเต็มทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ยา้ ยไปนอน
เมืองใกล้เคียง

วันที่ (10) วูร์ซบวร์ ก - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้ อปปิ้ ง - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
ท่านเดินทางสู่ เมือง วูร์ซบวร์ ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 45 นาที )
เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน

นาท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซบวร์ก โดยเริ่ มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรู ป
กับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซบวร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหา
วิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนาท่านเดินชมเมือง
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กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต (Frankfurt) เมืองธุ รกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน (
ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
จากนั้นนาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลา
ว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อ
(OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกทาลายหมดสิ้ นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน้ าพุแห่งความยุติธรรมที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และ
วิหารใหญ่ประจาเมือง อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อปปิ้ ง ย่านถนน
ซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจาหน่ายสิ นค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio
Armani เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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20.40 น.

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ (11) กรุงเทพฯ – สุ วรรณภูมิ
12.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
TWIN SOLE
USE
จ่ายเพิม่

9 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

159,900

159,900

149,900

145,900

30,000

16 – 26 มีนาคม 2566

159,900

159,900

149,900

145,900

30,000

6 – 16 เมษายน 2566

169,900

169,900

159,900

155,900

30,000

27 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566

165,900

165,900

155,900

150,900

30,000

17 – 27 พฤษภาคม 2566

165,900

165,900

155,900

150,900

30,000

** ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ ต้งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป **
** หากต่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม หรื อทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกการเดินทาง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบังคับเปิ ด 2 ห้อง
** ท่ านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว**

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้ วเลื่อนไม่ ได้ ทุกกรณี** *
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมัน (บาวาเรี ย - ป่ าดา) - ออสเตรี ย(ทิโรล) - ฝรั่งเศส(อัลซาส)
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่ าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธืในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซง
ได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
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◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ การอนุมัติวีซ่าเป็ นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวยความ
สะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่าน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอืน่ ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้ กับท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องกระเป๋า
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy Class
Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม) (ชั้นประหยัด

ท่านละ 23 กก. จานวน 1 ชิ้น )
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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