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BEAUTIFUL SMALL VILLAGES IN  

BAVARIA & TIROL & BLACK FOREST - ALSACE 11 DAYS (TG) 

เส้นทางเจาะลกึหมู่บ้านเลก็แสนสวย 

บาวาเรีย – ทิโรล - ป่าด า - อัลซาส 
(เยอรมัน – ออสเตรีย - ฝรัง่เศส) 

11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หา้มพลาด!! ส าหรบัท่านที่ชอบเมืองเล็กๆสวยๆ โรแมนติค 

เดินทางไม่ไกล มีเวลาเที่ยวแบบสบายๆ ใหท้่านดื่มด า่กบัทศันียภาพอนัสวยงามเตม็ที ่

รบัประกนัความสวยงาม 

>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Equisheim / Riquewihr /  Strasbourg  แคว้นอลัซาสสวยระดับโลกในฝร่ังเศส   
>> ชมหมู่บ้าน Hallstatt หมู่บ้านริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ในออสเตรีย   
>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg  หนึ่งในสามหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของเยอรมัน  
>> ชมหมู่บ้าน Ramsau หมู่บ้านที่มวีิวทวิทัศน์สวยมาก  (Unseen)  
>> ชมหมู่บ้าน Mittenwald หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen) 
>> ชมทะเลสาบ Gosau  ทะเลสาบสุดสวยออสเตรีย (Unseen) 
>> ล่องเรือทะเลสาบ Konigssee ทะเลสาบท่ีน ้าใสสะอาดท่ีสุดในยุโรป !! 
>> ชมปราสาท Neuschwanstein Castle ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย หนึ่งในปราสาทท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
>> สนุกสนานกบัหิมะ Zugspitze Mt. ยอดเขาที่สูงท่ีสุดในเยอรมัน  
>> แถมฟรีขึน้ รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล 
>> ชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพงัท่ีสวยท่ีสุดในโลก 
>> ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทที่มีช่ือเสียงระดับโลก 
>> ชมหมู่บ้าน Titisee ในเขตป่าด าต้นก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู  
>> ชมหมู่บ้าน Lidau ริมทะเลสาบ Bodensee 
>> ชมเมือง Munich  เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย  
>> ชมเมือง Fussen  เมืองเลก็ๆสีลูกกวาด  
>> ชมเมือง Wurzburg เมืองสวยต้นทางของเส้นทางโรแมนติค 
 
พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ  

ขาหมูเยอรมนั / ปลาเทราซ ์/อาหารไทย 

เบียร ์ / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที่สอง (2)  มวินิค (เยอรมัน) – ชมเมือง -  เซนต์ วูลฟ์กงั (ออสเตรีย) 
00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รับสัมภาระเรียบร้อยแลว้  น าท่านชมเมือง มิวนิค (MUNICH) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงาม
ดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั น าท่านเดินทาง
สู่ จตุรัสมาเรียน พลทัซ์ (Marienplatz) แลนดม์าร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นท่ีน้ีเคยเป็นตลาด
เรียกวา่ “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของ New Town Hall ไดรั้บการออกแบบและ
ตกแต่งในสไตลโ์กธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเก่าท่ีมีซุม้ประตูและหอคอย 
ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง น ้าพุปลา และหอคอย 
Glockenspiel ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชวร์ะบ าตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 
12.00 น. และ 17.00 น. จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุ
ปบริเวณจตัุรัสมาเรียน ตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจตุัรัสมาเรียน 
ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางขา้มพรมแดนสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) ประเทศ
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ออสเตรีย (ระยะทาง  200 กิโลเมตร ใชเ้วลา  2.30 ชม.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รี
สอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั ชมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมน
ติคท่ีสุดเมืองหน่ึงของออสเตรียท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจีเป็น
ท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 

หมายเหต ุ: โรงแรมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไป
เมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (3)  ทะเลสาบโกเซา - ฮอลสตทั - ขึน้รถรางชมววิพาโนรามา -  เซนต์วูลฟ์กงั 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโกเซา (Gosausee) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 
นาที)ทะเลสาบท่ีหลบซ่อนตวัในเทือกเขาเอลป์ เป็นหนึงในทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความ
สวยงามของวิวทิวทศัน์และสีของน ้าทะเลสาบมีสีเทอคอยซ์ ยิง่ท าใหท้ะเลสาบแห่งน้ีสวยงามมาก 
อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุด
ในโลก น าท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ ท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกดา้นมีร้านขาย
ของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาด
สาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบั
ประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัส
ประจ าเมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม 

 
น าท่านขึน้รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ใหท่้านไดช้มวิว
เมืองฮอลสตทั และทะเลสาบจากดา้นบน (รถรางเปิดใหบ้ริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. 
เท่านั้น ) 
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(หมายเหต ุ: หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือมีการปิดปรับปรุง
หรือทางรถรางไม่เปิด ให้ข้ึนชม  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดใหข้ึ้นชม โดยไม่ตอ้งแจง้
ล่วงหนา้) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูปลาเทราซ์  

อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บา้นฮอลสตทั ถ่ายรูปกบัมุมต่าง หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  50 กิโลเมตร ใชเ้วลา 50 
นาที.)  เมืองรีสอร์ทเลก็ๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั เมืองเลก็ริมทะเลสาบท่ีมีความสวยงามไม่
แพฮ้อลสตทั มีบา้นเรือนสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั  

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (4)  เซนต์วูลฟ์กัง - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี –  หมู่บ้านรามเซา (Unseen)   
    อนิน์สบรูค  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมนั) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เสน้ทางแสนสวยและยงั
เป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนใหเ้ป็น 
ศูนยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสินแร่ น าท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ 
(Konigsee) ท่ีมีน ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็นทะเลสาบที่น ้าใสและสะอาดที่สุดในยุโรป 
ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ 
มีแหล่งก าเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุน ้าแขง็ก่อใหเ้กิดทะเลสาบอนังาม
พิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาวกวา่ 8 
กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 602 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล 
น าท่านล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อให้บริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อ
ไม่เกิดมลภาวะ เรือจะน าท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็น
เสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุ
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สุดวิสัย เช่น เน่ืองสภาพอากาศมาเอ้ืออ านวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิ) 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 
นาที) หมู่บา้นเลก็ๆ Unseen ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดนออสเตรียท่ีหลบซ่อนตวัในเขตเทือกเขา
เอลป์ โดยหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามของวิวทิวทศัน์ โดยมี
โบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เลก็ทอดขา้มแมน่ ้า Arche ท่ีไหลตดั
ผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั น าท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือ
สามารถเขา้ชมดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 150  กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ ้า
อิน “Inn River” และโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิ
มิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวรก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้ง
ติดใจมาพกัผอ่นในเมือง แห่งน้ี ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัวิวสองขา้งทางท่ีสวยงาม ตามถนน
เส้นทางอลัไพน์ ผา่นทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้น ทุ่งหญา้  

 
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ตวัเมืองน าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลงัคาทองค า (Goldenness Dachl) 
ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus)ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโร
โค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ท าใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ 
(Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใช้
ตอ้นรับ อะคนัตุกะจากต่างแดน มาแลว้อยา่งมากมาย  



Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย - ป่าด า) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   10 | P a g e  

 

 
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ใหท่้านไดช้มบา้นเรือนสีลูกวาดริมแม่น ้าอินน์โดยมี
ฉากหลงัเป็นแนวเทือกเขาเอลป์ หรือให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั  GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรม มีจ ากดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 
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วนัที่ (5) อนิน์สบรูค  - มิดเท็นวาลด์ (Unseen)  -  การ์มิส – ยอดเขาซุกสปิตเซ่  
  ( TOP OF GERMANY)  - ฟุสเซ่น  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 45 นาที) พรมแดนระหวา่งเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ย
เทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ช่ือว่าเป็นหมู่บ้านติดอนัดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานท่ี 
UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย น าท่านชมเมืองสูดอากาศอนับริสุทธ์ิ เดินเล่นนัง่จิบกาแฟ ชมวิว
ทิวทศันห์รือเลือกสินคา้ท่ีระลึก 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี 
ใหท่้านเก็บภาพประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน 
เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย 
อิตาลีและสวิสเซอร์แลนดโ์ดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอย
เซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน 
นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารน ้าแขง็สายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตก
หนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั  
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อิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง บนยอดเขา  

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง น าท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น ( Fussen) (ระยะทาง 
40 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) เมืองฟุสเซ่นตั้งอยูท่างตอนใตข้องเยอรมนั เป็นเมืองเก่ามา
ตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เมืองฟุสเซ่นนั้นข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามของตวัตึกรามบา้นช่องเพราะ
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ทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจนได้รับสมญานามว่า City of 
Candy 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พกั  LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจ านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัมกัเตม็ หากหอ้งพกัเต็ม ทางบริษทัสงวน
สิทธ์ิไปพกั ณ เมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (6)  ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ลนิเดา   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่น
เทือกเขาแอลป์แถบแควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิจท่ี 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของ
การสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา ท่ีสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวม
ไปถึงท่ีแดนเนรมิต พระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงคใ์หจ้ดัสร้างเพื่อเป็นท่ีประทบั
อยา่งสันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่ออุทิศใหแ้ก่กวีช่ือริชาร์ด วากเนอร์ ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวินหงษ ์(Swan Knight Lohengrin) ดงันั้นปราสาท
แห่งน้ีจึงไดรั้บการตกแต่งตามเร่ืองร่าวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบ
โดยคริสทีอนั ยงัค ์(Christian Jank) ซ่ึงเป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกวา่ท่ีจะเป็นสถาปนิก 
น าท่านข้ึนรถมินิบสั เพื่อข้ึนเขา้ชมตวัของปราสาท ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชากษตัริย์
ลุดวิคท่ี 2 ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์ 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.wikiwand.com/th/%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
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/Lohengrin
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จากนั้นน าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ีจุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด (เวลาเปิด-ปิดขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็น
ปราสาทตน้แบบท่ีวอลทดี์สนียไ์ดน้ ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลกัษณ์
ของบริษทัดิสนียด์ว้ย  จากน้ันน าท่านเข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซ่ึงมีความ
วิจิตรพสิดารยิ่ง    
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** หมายเหตุ : ปัจจุบนัรอบการเขา้ของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปล่ียนแปลง และมี
กฎเกณฑเ์ยอะมาก หากรอบการเขา้ชมเตม็หรือเวลาเขา้ชมท่ีไม่เหมาะท าใหไ้ปกระทบกบัรายการ
อ่ืน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิงดเขา้ชมดา้นในใหทุ้กท่านถ่ายรูปดา้นนอกปราสาทเท่านั้น** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 จากนั้นไดเ้วลาน าท่านลงจากปราสาทดา้นล่างดว้ยรถมา้ ใหท่้านสนุกสนานเปล่ียนบรรยากาศและ
ไม่ตอ้งยอ้นเส้นทาง  หมายเหตุ : เน่ืองจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซ่ึงในหน้า
หนาวท าให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลีย่นรายการการขึน้-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเน่ือง
มากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดส าคัญต่างๆ) 

 
จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง ลนิเดา (Lindau)  (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 
นาที) เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกช่ือคือ
ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) จากนั้นน าท่านเดินชม ลินเดา เมืองเลก็ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก เป็น
เมืองเลก็ๆอยูร่ะหวา่งสามประเทศ คือเยอรมนั ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด ์ดว้ยของเมืองท่ีถูกโอบ
ลอ้มดว้ยทะเลสาบโดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขาเอลป์จนไดรั้บฉายาวา่ แชงกรีลา แห่งเยอรมนั น า
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง ถ่ายรูปกบัเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซ่ึงถือ
เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองลินดา  
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น าท่าน ชมเมืองลินเดา เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบา้นเรือนท่ีงดงามมากมาย ถ่ายภาพกบั
ศาลาวา่การเมืองเก่า Alte Rathaus (Old Town Hall) ท่ีสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ของสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ท่ีผสมผสานกนั
ระหวา่งศิลปะสไตลก์อธิค และเรอเนสซองส์ท่ีงดงาม 

 



Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย - ป่าด า) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   17 | P a g e  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เฟรดริคฮาฟเฟ่น (Friedrichshafen) (ระยะทาง 20 กิโลเมตรใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ (Lake Constance) หรือทะเลสาบ
โบเดน (Bodensee) 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง    
ที่พกั               SEE HOTEL FRIEDRICHSHAFEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเฟดริคฮาฟเฟ่น มีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไป
นอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (7)   ป่าด า – ทิทิเซ่ (เยอรมัน)  -  สตราสบูร์ก (ฝร่ังเศส) 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมือง ทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.40 
ชม.) เขตป่าด าตอนใต้(SOUTH BLACK FOREST) เมืองเลก็ๆท่ีอยูท่่ามกลางป่าสนอนัอุดม
สมบูรณ์และทะเลสาบสุดสวย น าท่านชมทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ทะเลสาบททิิเซ่ 
(TITISEE LAKE) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในป่าด ามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกวา้ง 700 
เมตร ผา่นบริเวณน้ี ท่านจะไดพ้บกบัยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในป่าด านัน่คือ ยอดเขา FELDBERG ซ่ึง
ความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาติท่ี
หอ้มลอ้มทะเลสาบแห่งน้ีซ่ึงถือเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีสวยติดอนัดบัในทวีปยโุรปอีกดว้ย น าท่าน
ชมทิวทศัน์ความงดงามของป่าด า และทะเลสาบ มนตเ์สน่ห์ท่ีท่านจะตอ้งหลงใหลไม่มีวนัลืม   

 
 ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ  1 .30 ชม. ) เป็น เมืองแห่งความโรแมนติค  และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส 
(Alsace)ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่ม
แม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเก่าทางประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนั
ในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)    

 
น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังสองแม่น ้า ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคูคลองเช่ือมต่อ
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กนัไปมากมาย บริเวณใกลเ้คียงเป็นเกาะท่ีมีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ
ของเมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด เรียงรายดว้ยบา้น
ไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสท่ีสวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน Rue des 
Moulins  

 
น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมหาวิหารท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของยโุรปและมียอดโดมสูงท่ีสุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างข้ึนในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษท่ี 12 ใชเ้วลาในการ
ก่อสร้างนานกวา่ 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างท่ีงดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  เมนูพเิศษ หอยเอสคาโก้  
ที่พกั              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พกั 2 คืน) 

หมายเหตุ : เมืองสตราสบูร์กมกัถูกจดังานแฟร์บ่อยๆ  หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (8) กอลมาร์ – เอกซิไฮม์  - ริคเวยี – สตราสบูร์ก 
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝร่ังเศส เป็นเมืองท่ีถูกจัดอนัดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคท่ีสุดในโลก 
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และ
ยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพีเสรีภาพ  

 
เมืองกอลมาร์มีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองใหค้งเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้น
แบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ท่ีอยูอ่าศยั
เหมือนในยคุกลาง  ดว้ยบรรยากาศท่ีสวยงามตดักบับา้นเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองท่ีคู่รักจากทัว่
โลกเดินทางมาฮนันีมูนท่ีน่ี  น าท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่
จตัุรัสกลางเมือง  
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จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที )  
Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศส และไดข้ึ้น
ช่ือวา่เป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบก่ึงไม่กึงปูนแบบสมยัใน
ยคุกลางกวา่ 70 หลงั พื้นท่ีกวา่ 600 ไร่ ใหท่้านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาประมาณ 0 นาที) 
เมืองท่ีติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les 
Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในฝร่ังเศส  น าท่านเดินชมบา้นเรือนท่ีอยู่
ในหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นท่ีไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้
องุ่นท่ีถูกปลูกสวยงามยิง่นกั  

 
น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะไดพ้บกบัร้านเรือนท่ีมีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น 
มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ใหท่้านเลือกนัง่จ๊ิบไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ท่ี
มีช่ือเสียง อิสระใหท่้านเดินถ่ายรูป 
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

วนัที่ (9)  สตราสบูร์ก -  ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดิลเบิร์ก  -   โรเธนเบิร์ก   
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก 

 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก(Heidelberg) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 1ชม. 30 นาที ) ตั้งอยู่ในรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองท่ีมี
บรรยากาศสวยงามริมฝ่ังแม่น ้ าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้ งอยู่บนเชิงเขา 
จากนั้นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนาน
ถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมท่ีเห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเร่ิมก่อสร้างจากยุค
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โกธิค ในศตวรรษท่ี 12 โดยพระเจา้รูเพรชท์ท่ี 3 ปราสาทไดรั้บความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยู่
ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาท าลายถึง 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝร่ังเศส จึง
เหลือตาซากปรักหักพงั และไดก้ารยอมรับว่าน้ีคือซากปรักหักพงัของปราสามท่ีสวยงามท่ีสุดใน
โลก น าท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ย่างสวยงาม 
น าท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  

 
จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้มแม่น ้ าเน็คคาร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 
เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหันกลบัมาท่านจะเห็ปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่น
เหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวัสะพานท่ีมีความเช่ือว่าหากไดม้าสัมผสัรูป
ป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยอืนอีกคร้ังหน่ึง  
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จากนั้นน าท่านเดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 เป็นศิลปแบบโกธิค  

 
จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบร์ิก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือ
เรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเก่าแก่ของ
จกัรวรรดิฟรังค ์ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี ส าคญัของ
นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองในยคุกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั  
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น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถือวา่เป็น
เมืองท่ีค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง
ประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ 
ไวน์ โค กระบือ และขนสตัวท่ี์มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) 
ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ใน
แบบอาคารโกธิค น าท่านข้ึนไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรือนหลาก
สีสัน จตัุรัส Plönlein จตัุรัสเลก็ ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน
น ้าพุและตลาดเก่า  

 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
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ท่ีพกั   ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอน
เมืองใกลเ้คียง 

วนัที่ (10) วูร์ซบวร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง -  สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

ท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซบวร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร / ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที )
เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั    

 
น าท่านชมความงดงามของเมือง วร์ูซบวร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาวา่การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูป
กบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซบวร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหา
วิหารสร้างแบบโรมาเนสก ์จากนั้นน าท่านเดินชมเมือง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของเยอรมนั ( 
ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลา
วา่การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน ้าพุแห่งความยติุธรรมท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบส์ถเซนตพ์อล และ
วิหารใหญ่ประจ าเมือง อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนน
ซายล ์(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบ
รนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio 
Armani เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 923 

วนัที่ (11)  กรุงเทพฯ – สุวรรณภูม ิ
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว
TWIN SOLE 

USE 
จ่ายเพิ่ม 

9 – 19 กุมภาพนัธ์ 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 

12 - 22 เมษายน 2566  
( Hallstatt 2 NT ) 

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 

 

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

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบงัคบัเปิด  2 ห้อง 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** * 

 
อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขบัรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
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9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 
 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 
        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
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ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมที่พกั 
 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวซ่ีาไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้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 ้าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) (ชั้นประหยดั 
ท่านละ 23 กก. จ านวน 1 ช้ิน  ) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
 

 

 

 

 

 



Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย - ป่าด า) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   33 | P a g e  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beautiful Small Village 10DAY (TG) เยอรมนั (บาวาเรีย - ป่าด า) - ออสเตรีย(ทิโรล) - ฝร่ังเศส(อลัซาส)   34 | P a g e  

 

 

 

 


