NORTH GERMANY 12 DAYS (TG)

เจาะลึกเส้นทางพิเศษ

เยอรมัน เหนือ
12 วัน 9 คืน /

BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
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ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์ >> เส้นทางท่องเทียวเยอรมันตอนเหนือ ที่เที่ยวใหม่ๆ ทั้ง
เมืองหลัก เมืองเล็ก สถานที่ unseen สวยงามที่ท่านต้องไปเยือนให้ได้สกั ครั้ง
>> ชมสะพาน Rakotzbrucke สะพานสุดประหลาด สมญานามสะพานปี ศาจ Unseen
>> ชมสะพาน Bastei Bridge สถานที่สาคัญใน Saxon Switzerland National Park Unseen
>> ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอันดับต้นๆของยุโรป
>> ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมัน (UNESCO)
>> ชมเมือง Bamberg เมืองสวยมรกดโลกของเยอรมัน (UNESCO) Unseen
>> ชมเมือง Humburg เมืองท่าที่สาคัญที่สุดของเยอรมัน(UNESCO)
>> ชมหมู่บา้ น Quendlingburg 1ใน 3 เมืองที่สวยที่สุดในเยอรมัน (UNESCO) Unseen
>> ชมหมู่บา้ น Wernigerode 1 ใน 10 หมู่บา้ นครึ่งไม้ที่สวยที่สุดในเยอรมัน Unseen
>> ชมหมู่บา้ น WURZBURG หนึ่งเมืองในยุคกลางสุดสวยในเยอรมัน
>> ชมเมือง Lubeck เมืองสวยมรกดโลกของเยอรมัน (UNESCO) Unseen
>> ชมหมู่บา้ น Goslar หมู่บา้ นต้นกาเนิดแม่มด (UNESCO) Unseen
>> ชมพระราชวัง Sans Souci Palace พระราชวังสุดสวยของเยอรมัน (UNESCO)
>> ชมปราสาท Schwerin Castle ปราสาทสุดสวยตอนเหนือ สมญานามปราสาทร้อยยอด
>> ชมสวน Bergpark Wilhelmshöhe สวนสวยแห่ งเมือง Kassel (UNESCO) Unseen
>> ชมเมือง Bautzen เมืองในยุคกลางสุดสวย ต้นกาเนิดตลาดคริสมาสต์แห่งแรกของเยอรมัน Unseen
>> ชมเมือง Meissen เมืองต้นกาเนิดกระเบื้ องเคลือบดินเผา Porcelain Unseen
>> ชม กาแพงเบอร์ลิน, ประตูชยั บราเดนเบิรก์

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ
ขาหมูเยอรมัน / ไทย / เบียร์ / ไวน์
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
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รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก (1) สนามบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
20.30 น.
23.45 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางบินตรงสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่สอง (2)

แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – วูร์ซบวร์ ก - แบมเบิร์ก

06.15 น.

เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมันนี จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง วูร์ซบวร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1ชม. 30 นาที) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน นาท่านชมความงดงามของ
เมือง วูร์ซบวร์ก โดยเริ่ มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่ งเมืองวูร์ซบ
วร์ ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทาให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้น
นาท่านเดินชมเมือง จนได้เวลานัดหมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg ) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20
นาที) หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงในรัฐบาวาเรี ย ประเทศเยอรมนี เป็ นเมืองศูนย์รวมทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
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ขึ้นทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1993 เราจะได้สัมผัสกับกลิ่นอาย
เมืองเก่าของยุโรปได้ที่แบมเบิร์ก นาท่านชม ศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ที่ได้ถูก
เปลี่ยนให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg, มหาวิหารบัมแบร์ กเซนต์ ปี
เตอร์ และเซนต์ จอร์ จ (Bamberger Dom St. Peter und St.Georg) เป็ นหนึ่งในสิ่ งก่อสร้างที่มีชื่อ
มากที่สุดของเมือง มีสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ตอนปลายและศิลปะแบบโกธิค อิสระท่าน
เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
WELCOME HOTEL RESIDENZSCHLOSS BAMBERG หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่สาม (3) แบมเบิร์ก - ไมเซน - เดรสเดน
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไมเซน (Meissen) (ระยะทาง 275 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30
นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่ กล้แม่น้ า Elbe เป็ นเมืองที่เด่นทางด้านการทาเครื่ องเคลือบดินเผา
(Porcelain) เนื่องจากเป็ นที่ต้งั ของโรงงานผลิต porcelain
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
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นาท่านชม ปราสาทอัลเบรชท์สบูร์ก (Albrechtsburg castle) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยคิง
Henry ที่ 1 ของเยอรมันในปี 929 ปราสาทแห่งนี้เคยเป็ นโรงงานผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาในปี
1710 จนกระทัง่ ในปี 1863 โรงงานผลิต porcelain ในปราสาทแห่งนี้ก็ได้ยา้ ยไปยังสถานที่ต้ งั ใน
ปัจจุบนั ส่ วนตัวปราสาทในปัจจุบนั กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ นาท่านชมวิหารไมเซนหรื อ Church of
St John and St Donatus เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิค เริ่ มสร้างในปี ค.ศ. 1260 บนเนินเขาเดียวกันกับ
ปราสาทอัลเบรชท์สบูร์ก และด้วยข้อจากัดเรื่ องสถานที่ ทาให้วิหารไมเซน เป็ นหนึ่งในวิหารที่เล็ก
ที่สุดในยุโรป จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ า (Old Town) นาท่านถ่ ายรูปกับ
Frauenkirche ซึ่ง เป็ นโบสถ์แห่งแรกในโลกที่มีระฆังทาด้วย porcelain จากนั้นอิสระเดินเล่นชม
เมืองหรื อเลือกช้อปปิ้ ง ร้านขายเครื่ องเคลือบดินเผา ซึ่งมีอยูม่ ากมายเรี ยงรายกัน หลากหลาย
รู ปแบบตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30
นาที) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็ นเมืองที่เคยรุ่ งเรื องและร่ ารวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้ง
ศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า
นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ าเอลเบ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DORINT HOTEL DRESDEN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก 2คืน)

วันที่สี่ (4) เดรสเดน - ราเท่ น - ยอดเขาบาสไต - เดรสเดน - GREEN VAULT
พระราชวังสวิงเกอร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองราเท่ น (Rathen) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่ง
จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ต้งั อยูใ่ นเขตภูเขาหินทรายเอลเบ้ (Elbe Sandstone
Mountains) เมืองราเท่น เป็ นเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 13 ตั้งอยูร่ ิ ม แม่น้ าเอลเบ้ (Elbe River)
ปัจจุบนั เป็ นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศเยอรมนี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติแซกซอนสวิตเซอร์ แลนด์ (Saxon
Switzerland National Park) อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการท่องเที่ยว นา นาท่านชม
สะพานบาสไต (Bastei Bridge) สะพานหินสู งกว่า 194 เมตร เหนือแม่น้ าเอลเบ้ (Elbe River) ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้ ในปี ค.ศ. 1824 แต่ในปี ค.ศ. 1851 ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ดว้ ยหินทรายดังเช่นที่เห็น
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ในปัจจุบนั ท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบและภูเขาหินน้อยใหญ่ที่ดูแปลกตา
ทาให้สะพานบาสไตเป็ นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมกว่า 200 ปี ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ท่าน
สามารถชม ยอดเขาบาสไต (Bastei Rock) ยอดเขาสู งตระหง่านที่ต้งั อยูร่ ิ มแม่น้ าเอลเบ้ ตั้งอยูเ่ หนือ
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 305 เมตร ท่านจะตื่นตาไปกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขาหินขรุ ขระ
อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง PANORAMA RESTAURANT
จากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30
นาที) จากนั้นนาท่านเข้าชม GREEN VAULT ห้องที่จดั แสดงเครื่ องอัญมนีและทรัพย์สมบัติของ
พระเจ้าออกุสตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกยกให้เป็ นหนึ่งใน BEST GOLDSMITH’S WORK AND
JEWELLEY IN THE WORLD
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นาท่านชมเมืองเดรสเดน นาท่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรู ปทรง
ศิลปะแบบบาร็ อคที่ งดงามและรอดพ้นจาการทาลายของฝ่ ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเป
ร่ า SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม

นาท่านชมกาแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูก โจมตีทางอากาศเมื่อคราว
สงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นนาท่านบันทึกภาพโบสถ์ แห่ งเดรสเดน
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DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่ง
เสร็ จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็ นการฉลองครบรอบ 800 ปี ของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้
ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดน จากมุมที่สวย
ที่สุดริ มฝั่งแม่น้ าเอลเบ้ จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์ Frauenkirche เป็ นผลงานระดับ
Masterpiece ในสไตล์บารอค ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเดรสเดน เดิมถูกสร้างในปี ค.ศ.1726 1743 แต่ได้ถูกทาลายลงในสมัยสงครามโลก ในปี ค.ศ.1945 โดยได้มีการสร้างขึ้นใหม่ มีการจัด
คอนเสิ ร์ตรวบรวมเงินจากทัว่ โลก ระหว่างปี 1996-2005 แล้วเสร็ จทันงานฉลอง 800 ปี ของเมือง
เดรสเดน ภายในตกแต่งเรี ยบง่าย มีช้ นั ใต้ดินแสดงความเป็ นมาของโบสถ์ และการสร้างขึ้นใหม่
เก็บรวบรวมชิ้นส่ วนที่ถูกทาลายแสดงไว้

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DORINT HOTEL DRESDEN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่ห้า (5) เดรสเดน - สะพาน Rakotzbrücke - เบอร์ ลนิ - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ Kromlauer Park (ระยะทาง 103 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1
ชม.30 นาที) ในเขตเทศบาลเมืองกาเบลนซ์ (Gablenz) เป็ นสวนภูมิทศั น์ขนาด 200 เอเคอร์มีสระ
น้ าขนาดเล็กและทะเลสาบหลายแห่ง นาท่านชม Rakotzbrücke (เรียกอีกอย่างว่า Devil’s Bridge)
ซึ่งสร้างขึ้นเป็ นพิเศษในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อสร้างวงกลมเมื่อมีการสะท้อนในน่านน้ าใต้
มัน เสาหินบะซอลต์ที่สร้างขึ้นจากเสาถูกส่ งมาจากเหมืองที่ห่างไกล เมื่อเราย้อนกลับไปในอดีต
ช่วงปี ประมาณ 1860 สิ่ งก่อสร้างแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝี มือชั้นยอดโดยวิธีการสร้างนั้นถือ
ว่าเป็ นเรื่ องที่ยากมากๆ สาหรับเทคโนโลยีและเครื่ องมือในสมัยดังกล่าวในการสร้างสะพานที่มี
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ความเฉพาะตัวมากๆ โดยเมื่อสะพานแห่งนี้น้ นั มองผ่านน้ าแล้วจะกลายเป็ นวงกลมที่สมบูรณ์ หรื อ
ที่เรี ยกว่า Perfect circle และด้วยเป็ นสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยใช้วิธีที่ยากและเฉพาะตัวมากๆ จึงมี
ความเชื่อว่าคนที่สร้างสะพานแห่งนี้ข้ ึนมานั้นจะต้องไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ หากแต่วา่ เป็ นฝี มือของ
ปี ศาจเสี ยมากกว่า จึงมีชื่อเรี ยกว่า Devil’s Bridge

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เบอร์ ลนิ (BERLIN) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
2 ชม.) นครหลวงปัจจุบนั ของเยอรมันหลังจากการรวมตัวของเยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี
และเยอรมันตะวันออกในฝ่ ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่ วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลก
ครั้ง ที่ 2 นาท่านถ่ายรู ปกับ มหาวิหารเบอร์ ลนิ (Berlin Cathedral) และ เบอร์ ลนิ โดม (Berlin
Dom) เป็ นที่ต้งั ของโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่สาคัญที่สุดของเมือง มีอายุมากกว่าศตวรรษ ตัวอาคาร
โบสถ์ตกแต่งอย่างประณี ตด้วยสไตล์แบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ เบอร์ ลนิ โดม (Berlin
Dom) ศิลปกรรมที่โดดเด่น ประดับตกแต่งด้วยภาพโมเสกที่มีสีสันประกอบขึ้นจากแผ่นกระเบื้อง
มากกว่าหลายแสนชิ้น ตัวโดมนั้นมีสีฟ้าสดใสและปลายยอดสี เหลืองทองอร่ ามดึงดูดตายิง่ นัก
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ อเล็กซานเดอร์ พลาทซ์ (Alexanderplatz) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูใ่ กล้ๆ
กับแม่น้ าสปรี และวิหารเบอร์ลิน นอกจากนั้นที่นี่ยงั เป็ นศูนย์กลางขนส่ งมวลชนในเบอร์ลิน รวม
ไปถึงยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม และเป็ นจุดชมเมืองที่สวยงามอีกด้วย

NORTHERN GERMANY 12 DAYS (TG) เจาะลึก เยอรมัน เหนือ 12 วัน
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว (พัก 2คืน )

วันที่หก (6) เบอร์ ลนิ - พอตสดัม – พระราชวังซองส์ ซูซี - เบอร์ ลนิ - กาแพงเบอร์ ลนิ
ช้ อปปิ้ ง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
30 นาที) อีกหนึ่งเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก ซึ่งถูกซ่อนเก็บไว้หลัง กาแพงความ
แตกแยกมากว่า 40 ปี นาท่านเดินชมด้านใน พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) พระราชวัง
ฤดูร้อนของปรัสเซีย (ชื่อเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1660 เป็ นต้นมา โดยตั้งชื่อไว้วา่
พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซึ่งเป็ นภาษา ฝรั่งเศสในความหมายว่า“ไร้กงั วลหรื อไกล
กังวล ” นาท่านเข้าชมภายในวังซึ่งมีความงดงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ
มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮ้าส์ ซุม้ ศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะแบบ ร็ อกโกโกรวมทั้งอุทยานใน
แบบสวนฝรั่งเศส
**หมายเหตุ การเข้ าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจากัดเรื่ องจานวนผู้เข้ าชมต่ อวัน หากเต็ม
บริษัทฯจะจัดให้ ชมวังอื่นแทน หรื ออาจมีการปรับเปลีย่ นโปรแกรมในเบอร์ ลิน**
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์ ลนิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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นาท่านชมเมืองเบอร์ ลินที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดูยงิ่ ใหญ่ดงั เดิม นาชม2ฝั่ง
นครเบอร์ลิน ทั้ง ตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ กาแพงเบอร์ ลนิ (BERLINWALL,
EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ แบ่งแยกที่ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้
เป็ นอนุสรณ์ให้กบั คนรุ่ นหลัง

ถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชัย บราเดนเบิร์ก ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก, ถนนอุนเท่อร์ลิน
เด้นที่เปรี ยบได้กบั ชองป์ เอลิเซ่แห่ง ปารี ส, ย่านเขตเมืองเก่าที่ประกอบไปด้วยโบสถ์สาคัญ และ
อาคารทรงคลาสสิ คมากมายอนุสาวรี ยแ์ ห่งชัยชนะมีความสู ง 67 เมตร ตั้งอยูบ่ นถนน 17 มิ.ย. เป็ น
สัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ.1873 ความเจริ ญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2ฝั่ง
จนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรื อตะวันตก
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ผ่านชม พระราชวังชาล็อตเทนเบิร์กอันสวยงาม เดิมเป็ นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินี
โซเฟี ยชาล็อต ผ่านชมชาร์ ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2
ฝั่งเบอร์ลินซึ่ งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ ฝั่ง
ตะวันตก จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ KURFÜRSTENDAMM หรื อ KU’DAMM เป็ นถนนช้อป
ปิ้ งยอดนิยมของกรุ งเบอร์ ลิน โดยตลอดความยาวถนนกว่า 3 กิโลเมตร ล้วนเต็มไปด้วยร้านค้า
ระหว่างประเทศมากมาย ทั้ง Zara, H&M, Mango, Esprit ฯลฯ โรงแรม ร้านอาหารและโรง
ภาพยนตร์เก่าแก่ของเมือง ซึ่งห้างสรรพสิ นค้าของที่นี่จะมีอยูด่ ว้ ยกันหลายระดับ นับตั้งแต่
ห้างสรรพสิ นค้า KaDeWe ที่ได้ชื่อว่าเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ไปจนถึง
ร้านค้าแบบแบกะดิน นอกจากนั้นภายในถนนเส้นนี้นกั ท่องเที่ยวยังจะได้พบกับทาวน์เฮาส์ที่
สวยงาม คาเฟ่ ในบรรยากาศแบบสบายๆ หอศิลป์ และร้านค้าของเก่าอีกมากมาย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่เจ็ด (7) เบอร์ ลนิ - ชเวริน - ปราสาทชเวริน - วิสม่ า - ลือเบค
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชเวริน (Schwerin) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) อีก
หนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของเยอรมัน เป็ นเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบที่งดงามมาก
โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือ ชเวริ นเนอร์ ซี หรื อ ทะเลสาบชเวริ น (Schweriner See) ทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ที่มีพ้นื ที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร นาท่านชมปราสาทชเวริน (Schwerin Castle)
หรื อ ปราสาทร้อยยอด เป็ นปราสาทเก่าแก่ที่ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นอาคารรัฐสภา (State parliament)
โดยปราสาทนั้นตั้งอยูบ่ นเกาะในทะเลสาบชเวริ น ซึ่ งในศตวรรษที่ 19 ปราสาทได้รับการบูรณะ
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับ วิหารชเวริน (Schwerin Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่มี
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ความเกี่ยวข้องกับสงครามครู เสด ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1260- 1416 ในสไตล์
บริ ค - โกธิค (Brick Gothic style) ปัจจุบนั เป็ นหนึ่งวิหารที่มีผจู ้ าริ กแสวงบุญมาเยือนเป็ นจานวน
มาก สิ่ งที่โดดเด่นที่สุด คือ หอคอยสู ง 117.5 เมตร ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1889 – 1893

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวิสม่ า (WISMAR) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 35 นาที)
เป็ นเมืองทางเหนือของประเทศเยอรมนีติดทะเลบอลติก คาดว่าวิสมาร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1226 ภายใต้
เฮนรี บอร์วินที่ 1 ลอร์ดแห่งเมคเลนบูร์กจากราชวงศ์เมคเลนบูร์ก ราชวงศ์เยอรมันที่มีตน้ กาเนิด
จากสลาฟหรื อที่รู้จกั ในชื่อโอบอทไรท์หรื อนิกโลไทด์ ในปี 1259 เมืองนี้ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของสันนิบาตฮันเซียติก ตลอดประวัติศาสตร์ เมืองนี้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของรัฐต่างๆ ในเยอรมนี
และจักรวรรดิสวีเดน เป็ นส่ วนหนึ่งของสวีเดนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1648 จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1803
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชม ตึกรามบ้านช่องออกแนวไปทางสแกนดิเนเวียนเนื่องจากอยูใ่ กล้เดนมาร์ก เลยได้รับ
อิทธิพลมา แต่ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบด้วยหลังคาสี ออกแดงอิฐและตัวบ้านที่ต่างสี กนั เหมือนบ้าน
ตุ๊กตา ชม Swedish head ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลือเบค (LUBECK)
(ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ นอีกเมืองท่าที่ต้งั อยูใ่ น รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์
ของเยอรมนี อยูบ่ นฝั่งแม่น้ าทราเวอ เป็ นเมืองท่าอันเก่าแก่แห่งนี้ยงั คงมากไปด้วยกลิ่นอายของ
เมืองยุคกลาง อาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ลว้ นถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอิฐ
เนื่องจากอาคารบ้านเรื อนส่ วนใหญ่ลว้ นนิยมก่อสร้างโดยการใช้อิฐเสี ยเป็ นส่ วนมาก นัน่ จึงเป็ น
เหตุที่ช่วยให้เมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 นาท่าน
ถ่ายรู ปกับประตู HOLSTENTOR ซึ่งถือว่าเป็ นอีกสัญลักษณ์ของเมืองลือเบค จากนั้นชม
LÜBECKER RATHAUS ซึ่งเป็ นศาลากลางของเมือง รู ปแบบของการก่อสร้างก็ยงั คงเป็ นแบบ
โกธิคเหมือนเช่นอาคารอื่นๆ แต่ที่ดูโดดเด่นก็คงจะเป็ นหอคอยทรงกรวยเหนือหลังคานัน่ เอง ให้
ท่านได้มีเวลาเดินชมอาคารเก่าแก่รอบๆ Lübecker Rathaus ที่มีความงดงามไม่แพ้ที่อื่นๆ
นอกจากนี้บริ เวณรอบๆ ยังมีร้านค้า ร้านกาแฟ เอาไว้บริ การนักท่องเที่ยวอีกด้วย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MARITIM LUBECK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว

วันที่แปด (8)
เช้ า

ลือเบค - ฮัมบูร์ก - เควดลินบวร์ ก

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจากกรุ งเบอร์ลิน เมืองฮัมบูร์กหรื อมี
ชื่ออย่างเป็ นทางการ คือ นครอิสระและฮันเซียติกแห่งฮัมบูร์ก เป็ นที่ต้ งั ของท่าเรื อฮัมบูร์กท่าเรื อ
สาคัญและมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของสหภาพยุโรป โดยสิ่ งที่พิเศษมากๆของท่าเรื อฮัมบูร์ก
คือ พื้นที่ท่าเรื อส่ วนใหญ่ของท่าเรื อฮัมบูร์กเป็ นบริ เวณปลอดภาษีนนั่ เองนาท่านชม อาคารศาลา
กลางฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ
เมือง ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตใจกลางเมืองใกล้ๆกับทะเลสาบ Binnenalster โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็ นหนึ่งใน
อาคารที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดของเมืองฮัมบูร์ก มีหอคอยสู ง112 เมตร ด้านในมี 647
ห้อง บริ เวณลานศาลาว่าการนครฮัมบูร์ก เป็ นลานกว้างๆ โล่งๆ ปัจจุบนั เป็ นที่ทางานของรัฐบาล
รัฐสภา คณะมนตรี และวุฒิสภานครฮัมบูร์ก รวมทั้งเป็ นสถานที่ที่รับแขกของฮัมบูร์กด้วย
ภายนอกอาคารตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ พร้อมกับรู ปปั้นที่แสดงถึงจักรพรรดิเยอรมัน จากนั้น
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง อัลสเตอร์ อาร์ คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมอง
เคเบิร์ก (Monckebergstrasse) ตามอัธยาศัย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินสู่ เมือง เควดลินบวร์ ก (Quedlinburg) (เมืองที่ไม่ ควรพลาด) เป็ น 1 ใน 3
หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน (ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมือง
เล็กๆที่มีชื่อเสี ยงอย่างมากเรื่ องความสวยงามและความเก่าแก่ของเมืองเพราะเมืองนี้เป็ นเมือง
หลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมัน ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีคศ. 919 นาท่านชมเมือง เควดลินบวร์ ก เมืองที่
มีความโดดเด่นในเรื่ องสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber Framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง ลวดลายของตัวอาคารที่ประดับตัวอาคารสามารถ
แบ่งเป็ นยุคได้ถึง 5 สมัย ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ ทาให้เมืองนี้ได้การขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก UNESCO ในปี ค.ศ. 1994

NORTHERN GERMANY 12 DAYS (TG) เจาะลึก เยอรมัน เหนือ 12 วัน
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN HOTEL SCHLOSSMÜHLE QUEDLINBURG หรื อระดับเทียบเท่ า 4
ดาว
หมายเหตุ : เมือง Quedlinburg เป็ นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจานวนจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั
ขอย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

วันที่เก้า (9) เควดลินบวร์ ก - แวร์ นิเกโรเด – กอสลาร์ - คาสเซล (เส้ นทางสาย Fairy Tale)
สวน BERGPARK WILHELMSHÖHE
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเข้าสู่ ตวั จตุรัสกลางเมืองเก่าบริ เวณ Markplatz ซึ่งเป็ นที่ต้งั ศาลาว่าการเมืองเก่า บ้านเรื อน
ร้านค้า และใกล้ๆกันก็เป็ นที่ต้งั ปราสาท โบสถ์ St. Servatius โบสถ์ที่เป็ นที่ฝังศพของกษัตริ ย์
Heinrich I แลพระชายา และข้างๆกันยังมีโบสถ์ St.Nicholas Church โบสถ์ที่มีเรื่ องเล่าว่ามีคน
เลี้ยงแกะไปพบสมบัติจานวนมาก ต่อมาได้มาสร้างโบสถ์แห่งนี้ จึงเป็ นที่รู้จกั กันในนามคริ สตจักร
คนเลี้ยงแกะ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัยหรื อเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง แวร์ นิเกโรเด (Wernigerode) เป็ น 1 ในหมู่บ้านไม้ โบราณที่สวยที่สุด
ในเยอรมัน (ระยะทาง ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูใ่ น
ตอนเหนือของเทือกเขาฮาร์ ช(Harz Mountains) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูบ่ นถนนเครื่ องไม้แบบโบราณของ
เยอรมัน(German Timber –Frame Road) และถือว่าเป็ นแหล่งกสิ กรรมอันอุดมสมบูรณ์มากที่สุด
แห่งหนึ่งของเยอรมัน นาท่านเข้าสู่ ยา่ นจตุรัสเก่ากลางเมือง Markts ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่า
การเมืองเก่า และร้านค้าต่างๆมากมาย ทั้งยังสามารถมองเห็นปราสาทแวร์นิเกโรเด ที่ต้งั โดดเด่น
NORTHERN GERMANY 12 DAYS (TG) เจาะลึก เยอรมัน เหนือ 12 วัน
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เหนือเมืองแวร์นิเกโรเด จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับบ้านที่เล็กที่สุดในเมือง (Wernigerode’s Smallest
House) ซึ่งเป็ นบ้านที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บารอค โดยมีความสู งจากพื้นถึง
หลังคาเพียง 4.20 เมตร มีความกว้าง 2.95 เมตร และมีประตูสูงเพียง 1.70 เมตร โดยด้านในมีเพียง 1
ห้องเท่านั้น มีพ้นื ที่ใช้สอยเพียง 10 ตารางเมตร เท่านั้น จากนั้นให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรู ปหรื อ
เลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกอสลาร์ (Goslar) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมือง
เล็กๆของเยอรมันซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก (Unesco World Heritage)
ตัวเมืองตั้งอยูใ่ นแคว้นโลวเวอร์แซคโซนี ซึ่งเมืองนี้ร่ ารวยจากการทาการค้าเหมืองแร่ ต้งั แต่ปีค.ศ.
968 ที่ได้มีการค้นพบแร่ เงินเป็ นครั้งแรก เมื่อจักรพรรดิออตโต้มหาราชได้มาล่าสัตว์ในบริ เวณนี้
และได้พบแหล่งแร่ โดยไม่ต้งั ใจ จึงได้ดาเนินงานเหมืองแร่ มาจนถึงปี ค.ศ.1988 โดดยตัวเมืองเก่า
ตั้งอยูบ่ ริ เวณเชิงเขาฮาร์ซ มีแนวป่ าไม้ลอ้ มรอบบ้านเรื อนท่านจะได้พบอาคารแบบ Half-timbered
house สไตล์เยอรมัน ราว 1,500 หลัง มีอายุต้งั แต่คริ สต์ศตวรรษที่ 15-19 จากนั้นนาท่านเดินชม
ย่านเมืองเก่า หรื อ marktpkatz ซึ่งจะมีน้ าพุอยูก่ ่ ึงกลางจตุรัส ล้อมรอบด้วย ร้านกาเเฟ ร้านขาย
ของที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
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19 | P a g e

ค่า
ที่พกั

จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง คาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
1.30 ชม.) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของแคว้นเฮสเซ่น (Hessen) อยูบ่ นแม่น้ า Fulda เป็ น
เมืองหลวงของแคว้นคาสเซล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PENTA HOTEL KASSEL หรื อระดับเทียบเท่ า 4 ดาว
หมายเหตุ : เมืองคาสเซล เป็ นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีจานวนจากัด หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอ
ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

วันที่สิบ (10)
เช้ า

คาสเซล - แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – จัตุรัสโรเมอร์ - ช้ อปปิ้ ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านชม Bergpark Wilhelmshöhe ที่ข้ ึนชื่อว่าเป็ นสวนน้ าบนเนินเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและ
ยังได้ถูกยกย่องให้เป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (Unesco) โดยสวนนี้ใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานกว่า 150 ปี เริ่ มต้นก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1689 และแล้วเสร็ จในต้นศตวรรษที่ 19 จุดที่เด่นที่สุด
ของสถานที่แห่งนี้ ก็คือรู ปปั้นเฮอคิวลิสขนาดใหญ่ ที่อยูด่ า้ นบนสุ ด ขณะที่ส่วนที่ลดหลัน่ กันลงมา
เหมือนกับขั้นบันไดนี้ ก็คือทางระบายน้ าไปยังจุดต่างๆของเมือง ซึ่งโดยรอบเต็มไปด้วยน้ าพุขนาด
ใหญ่ และอ่างเก็บน้ า รวมถึงสวนดอกไม้ที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม จนได้รับการขนานนามให้
เป็ นสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดในเยอรมนี เลยก็วา่ ได้
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กลางวัน

จากนั้นนาเดินทางเข้าสู่ เมือง แฟรงค์เฟิ ร์ ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นาท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็ นที่ต้งั ของศาลาว่าการเมือง
(THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรี ยกว่า ออสไซเล่อที่ได้รับ
การก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทาลายหมดสิ้ นเมื่อ
สมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนาท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ าพุแห่งความ
ยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ต้งั เด่นเป็ นตระหง่านอยูก่ ลางลาน ผ่านชมโบสถ์
เซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจาเมืองอิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายบริ เวณถนนสายช้อป
ปิ้ ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้าน
จาหน่ายสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรี ยงรายอยูมากมายไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Hugo Boss,
Chanel, Giorgio Armani เป็ นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
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ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON CITY HOTEL FRANKFURT หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ (11) แฟรงก์เฟิ ร์ ต – สนามบิน
เช้ า
14.20 น.

รับประทานอาหารเช้ าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทา TAX REFUND
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 921

วันที่ (12) สุ วรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ ท่านในครั้งต่ อๆไป ***
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อัตราค่าบริการ
เด็กมากกว่า 7ปี
เด็กต่ากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
กับ 1 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียง
เสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

12 – 23 เมษายน 2566

185,900

185,900

175,900

170,900

35,000

3 – 14 พฤษภาคม 2566

179,900

179,900

169,900

165,900

35,000

1 – 12 มิถุนายน 2566

179,900

179,900

169,900

165,900

35,000

19 – 30 กรกฎาคม 2566

179,900

179,900

169,900

165,900

35,000

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

** ราคาอาจมีปรับขึน้ -ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ
และทีม่ ีเอกสารยืนยันเท่านั้น / 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 ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั
10. น้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
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อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ

การจองและการชาระ
a. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน นับวันจากวันจอง
b. จากวันจองและชาระส่ วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 14 วัน
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสื อเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วัน
หมายเหตุ
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่ อนเดินทาง 15 วันทาการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่ าทัวร์ ท้งั หมดก่อนตามกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
ทางบริษัทจะคืนเงินค่ าทัวร์ ให้ ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช่ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเท่านั้น
*** หากท่านจองและส่ งเอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้ า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน
และผลของวีซ่าของท่ านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด
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 ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯแจ้ งข้ างต้ น ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไปแทรกแซง
ได้
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
◊ 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
สามารถจ่ายเพิม่ เป็ 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 23 กิโลกรัม 1 ชิ้น (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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