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เยอรมัน เหนือ 
12 วัน 9 คืน /  BY  THAI AIRWAYS  (TG)  (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> เสน้ทางท่องเทียวเยอรมนัตอนเหนือ ท่ีเท่ียวใหม่ๆ ทั้ง

เมืองหลกั เมืองเล็ก สถานที่ unseen สวยงามที่ท่านตอ้งไปเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง 

>> ชมสะพาน Rakotzbrucke สะพานสุดประหลาด สมญานามสะพานปีศาจ Unseen 

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

>> ชมเมือง Dresden เมืองสุดสวยอนัดบัตน้ๆของยุโรป   

>> ชมกรุง Berlin เมืองหลวงของเยอรมนั (UNESCO) 

>> ชมเมือง  Bamberg เมืองสวยมรกดโลกของเยอรมนั (UNESCO) Unseen 

>> ชมเมือง Humburg เมืองท่าที่ส  าคญัที่สุดของเยอรมนั(UNESCO) 

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

>> ชมหมู่บา้น Wernigerode 1 ใน 10 หมู่บา้นครึ่งไมท้ี่สวยที่สุดในเยอรมนั Unseen 

>> ชมหมู่บา้น WURZBURG   หน่ึงเมืองในยุคกลางสุดสวยในเยอรมัน  

>> ชมเมือง  Lubeck เมืองสวยมรกดโลกของเยอรมนั (UNESCO) Unseen 

>> ชมหมู่บา้น Goslar หมู่บา้นตน้ก าเนิดแม่มด (UNESCO) Unseen 

>> ชมพระราชวงั Sans Souci Palace พระราชวงัสุดสวยของเยอรมนั (UNESCO) 

>> ชมปราสาท Schwerin Castle ปราสาทสุดสวยตอนเหนือ สมญานามปราสาทรอ้ยยอด  

>> ชมสวน Bergpark Wilhelmshöhe สวนสวยแห่งเมือง Kassel (UNESCO) Unseen 

>> ชมเมือง Bautzen เมืองในยุคกลางสุดสวย ตน้ก าเนิดตลาดคริสมาสตแ์ห่งแรกของเยอรมัน Unseen 

>> ชมเมือง Meissen เมืองตน้ก าเนิดกระเบ้ืองเคลือบดินเผา Porcelain Unseen 

>> ชม ก าแพงเบอรล์ิน, ประตชูยับราเดนเบิรก์ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ  

ขาหมูเยอรมนั / ไทย / เบียร ์ / ไวน ์  

รวมค่าคนขบัรถในยโุรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มทา่นละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย พบ

เจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 920 

วนัที่สอง (2)  แฟรงค์เฟิร์ต – วูร์ซบวร์ก - แบมเบิร์ก  
06.15 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ตรวจรับสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง  วร์ูซบวร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร  
ใชเ้วลาประมาณ 1ชม. 30 นาที) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมนั   น าท่านชมความงดงามของ
เมือง วร์ูซบวร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาวา่การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซบ
วร์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 788 และในการก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก ์จากนั้น
น าท่านเดินชมเมือง จนไดเ้วลานดัหมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg ) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 
นาที) หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองศูนยร์วมทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม และมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการ
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ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 1993 เราจะไดส้ัมผสักบักล่ินอาย
เมืองเก่าของยโุรปไดท่ี้แบมเบิร์ก น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes Rathaus) ท่ีไดถู้ก
เปล่ียนให้เป็นพิพิธภณัฑ ์Sammlung Ludwig Collection Bamberg, มหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปี
เตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St.Georg) เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือ
มากท่ีสุดของเมือง มีสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสกต์อนปลายและศิลปะแบบโกธิค อิสระท่าน
เดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั          WELCOME HOTEL RESIDENZSCHLOSS BAMBERG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สาม (3)  แบมเบิร์ก  - ไมเซน - เดรสเดน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมืองไมเซน (Meissen) (ระยะทาง 275 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. 30 
นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ ตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้า Elbe เป็นเมืองท่ีเด่นทางดา้นการท าเคร่ืองเคลือบดินเผา 
(Porcelain) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของโรงงานผลิต porcelain  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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น าท่านชม ปราสาทอลัเบรชทส์บูร์ก (Albrechtsburg castle)  ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างในสมยัคิง 
Henry ท่ี 1 ของเยอรมนัในปี 929 ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นโรงงานผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในปี 
1710 จนกระทัง่ในปี 1863 โรงงานผลิต porcelain ในปราสาทแห่งน้ีก็ไดย้า้ยไปยงัสถานท่ีตั้งใน
ปัจจุบนั ส่วนตวัปราสาทในปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ ์น าท่านชมวิหารไมเซนหรือ Church of 
St John and St Donatus เป็นโบสถส์ไตลโ์กธิค เร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1260 บนเนินเขาเดียวกนักบั
ปราสาทอลัเบรชทส์บูร์ก และดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ี ท าใหว้ิหารไมเซน เป็นหน่ึงในวหิารท่ีเล็ก
ท่ีสุดในยโุรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า (Old Town) น าท่านถ่ายรูปกบั 
Frauenkirche ซ่ึง เป็นโบสถแ์ห่งแรกในโลกท่ีมีระฆงัท าดว้ย porcelain จากนั้นอิสระเดินเล่นชม
เมืองหรือเลือกชอ้ปป้ิง ร้านขายเคร่ืองเคลือบดินเผา ซ่ึงมีอยูม่ากมายเรียงรายกนั หลากหลาย
รูปแบบตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1260
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จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาที) นครหลวงแห่งแควน้แซกโซน่ี เป็นเมืองท่ีเคยรุ่งเรืองและร ่ารวยมากท่ีสุดแห่งหน่ึง รวมทั้ง
ศิลปะวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม และ ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์จนไดรั้บฉายาวา่
นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบ ้ 

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          DORINT HOTEL DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2คืน) 

วนัที่ส่ี (4)   เดรสเดน - ราเท่น - ยอดเขาบาสไต - เดรสเดน - GREEN VAULT  
   พระราชวงัสวิงเกอร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมืองราเท่น (Rathen) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) อีกหน่ึง
จุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยูใ่นเขตภูเขาหินทรายเอลเบ ้(Elbe Sandstone 
Mountains) เมืองราเท่น เป็นเมืองท่ีก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13 ตั้งอยูริ่ม แม่น ้าเอลเบ ้(Elbe River) 
ปัจจุบนัเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากแห่งหน่ึงของ
ประเทศเยอรมนี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ (Saxon 
Switzerland National Park) อุทยานแห่งชาติท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียว น า น าท่านชม
สะพานบาสไต (Bastei Bridge) สะพานหินสูงกวา่ 194 เมตร เหนือแม่น ้าเอลเบ ้(Elbe River) ซ่ึง
ถูกสร้างข้ึนดว้ยไม ้ในปีค.ศ. 1824 แต่ในปีค.ศ. 1851 ไดถู้กสร้างข้ึนใหม่ดว้ยหินทรายดงัเช่นท่ีเห็น
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ในปัจจุบนั  ท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบและภูเขาหินนอ้ยใหญ่ท่ีดูแปลกตา 
ท าใหส้ะพานบาสไตเป็นหน่ึงในจุดท่องเท่ียวยอดนิยมกวา่ 200 ปี ของอุทยานแห่งชาติแห่งน้ี ท่าน
สามารถชม ยอดเขาบาสไต (Bastei Rock) ยอดเขาสูงตระหง่านท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าเอลเบ ้ตั้งอยูเ่หนือ
ระดบัน ้าทะเล ประมาณ 305 เมตร ท่านจะต่ืนตาไปกบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขาหินขรุขระ 
อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง PANORAMA RESTAURANT 

จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (DRESDEN) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 
นาที) จากนั้นน าท่านเขา้ชม GREEN VAULT หอ้งท่ีจดัแสดงเคร่ืองอญัมนีและทรัพยส์มบติัของ
พระเจา้ออกุสตุสท่ี 2 ท่ีไดรั้บการยกยกใหเ้ป็นหน่ึงใน BEST GOLDSMITH’S WORK AND 
JEWELLEY IN THE WORLD 
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น าท่านชมเมืองเดรสเดน น าท่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ อาคารรูปทรง
ศิลปะแบบบาร็อคท่ี งดงามและรอดพน้จาการท าลายของฝ่ายสัมพนัธมิตร ผา่นชมโรงละครโอเป
ร่า SAMPER’S OPERA HOUSE ท่ีเก่าแก่และสวยงาม  

 
น าท่านชมก าแพงกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดบัดว้ยกระเบ้ือง
เคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผน่ ความยาว 102 เมตร ท่ีรอดพน้จากการถูก โจมตีทางอากาศเม่ือคราว
สงครามโลกคร้ังท่ีสองไดอ้ยา่งเหลือเช่ือ จากนั้นน าท่านบนัทึกภาพโบสถ ์แห่งเดรสเดน 
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DRESDEN FRAUENKIRCHE ท่ีไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่ง
เสร็จสมบูรณ์ลงเม่ือปี 2006 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 800 ปีของเมืองเดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้
ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบนัทึกภาพตวัเมืองเดรสเดน จากมุมท่ีสวย
ท่ีสุดริมฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ Frauenkirche เป็นผลงานระดบั 
Masterpiece ในสไตลบ์ารอค ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเดรสเดน เดิมถูกสร้างในปี ค.ศ.1726 -
1743 แต่ไดถู้กท าลายลงในสมยัสงครามโลก ในปีค.ศ.1945 โดยไดมี้การสร้างข้ึนใหม่ มีการจดั
คอนเสิร์ตรวบรวมเงินจากทัว่โลก ระหวา่งปี 1996-2005 แลว้เสร็จทนังานฉลอง 800 ปี ของเมือง
เดรสเดน ภายในตกแต่งเรียบง่าย มีชั้นใตดิ้นแสดงความเป็นมาของโบสถ ์และการสร้างข้ึนใหม่ 
เก็บรวบรวมช้ินส่วนท่ีถูกท าลายแสดงไว ้

 
ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั          DORINT HOTEL DRESDEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วนัที่ห้า (5)  เดรสเดน - สะพาน Rakotzbrücke - เบอร์ลนิ  - ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Kromlauer Park (ระยะทาง 103  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชม.30 นาที) ในเขตเทศบาลเมืองกาเบลนซ์ (Gablenz) เป็นสวนภมิูทศัน์ขนาด 200 เอเคอร์มีสระ
น ้าขนาดเลก็และทะเลสาบหลายแห่ง น าท่านชม Rakotzbrücke (เรียกอกีอย่างว่า Devil’s Bridge) 
ซ่ึงสร้างข้ึนเป็นพิเศษในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 เพื่อสร้างวงกลมเม่ือมีการสะทอ้นในน่านน ้าใต้
มนั เสาหินบะซอลตท่ี์สร้างข้ึนจากเสาถูกส่งมาจากเหมืองท่ีห่างไกล เม่ือเรายอ้นกลบัไปในอดีต
ช่วงปีประมาณ 1860 ส่ิงก่อสร้างแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนดว้ยช่างฝีมือชั้นยอดโดยวิธีการสร้างนั้นถือ
วา่เป็นเร่ืองท่ียากมากๆ ส าหรับเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือในสมยัดงักล่าวในการสร้างสะพานท่ีมี
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ความเฉพาะตวัมากๆ โดยเม่ือสะพานแห่งน้ีนั้นมองผา่นน ้าแลว้จะกลายเป็นวงกลมท่ีสมบูรณ์ หรือ
ท่ีเรียกวา่ Perfect circle และดว้ยเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสร้างโดยใชว้ิธีท่ียากและเฉพาะตวัมากๆ จึงมี
ความเช่ือวา่คนท่ีสร้างสะพานแห่งน้ีข้ึนมานั้นจะตอ้งไม่ใช่ฝีมือของมนุษย ์หากแต่วา่เป็นฝีมือของ
ปีศาจเสียมากกวา่ จึงมีช่ือเรียกวา่ Devil’s Bridge   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เบอร์ลนิ (BERLIN) (ระยะทาง 165  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  
2 ชม.) นครหลวงปัจจุบนัของเยอรมนัหลงัจากการรวมตวัของเยอรมนัตะวนัตกในค่ายโลกเสรี
และเยอรมนัตะวนัออกในฝ่ายคอมมิวนิสตท่ี์แบ่งแยกกนัมานานร่วม 50 ปีภายหลงัสงครามโลก
คร้ัง ท่ี 2 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเบอร์ลนิ (Berlin Cathedral) และ เบอร์ลนิโดม (Berlin 
Dom) เป็นท่ีตั้งของโบสถโ์ปรเตสแตนตท่ี์ส าคญัท่ีสุดของเมือง มีอายมุากกวา่ศตวรรษ ตวัอาคาร
โบสถต์กแต่งอยา่งประณีตดว้ยสไตลแ์บบบาโรกและเรอเนสซองซ ์เบอร์ลนิโดม (Berlin 
Dom) ศิลปกรรมท่ีโดดเด่น ประดบัตกแต่งดว้ยภาพโมเสกท่ีมีสีสันประกอบข้ึนจากแผน่กระเบ้ือง
มากกวา่หลายแสนช้ิน ตวัโดมนั้นมีสีฟ้าสดใสและปลายยอดสีเหลืองทองอร่ามดึงดูดตายิง่นกั
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ อเล็กซานเดอร์พลาทซ์ (Alexanderplatz) จตัุรัสขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่กล้ๆ  
กบัแม่น ้าสปรีและวิหารเบอร์ลิน นอกจากนั้นท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลางขนส่งมวลชนในเบอร์ลิน รวม
ไปถึงยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม และเป็นจุดชมเมืองท่ีสวยงามอีกดว้ย  
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ท่ีพกั             RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พกั 2คืน ) 

วนัที่หก (6)  เบอร์ลนิ  - พอตสดัม – พระราชวงัซองส์ซูซี - เบอร์ลนิ - ก าแพงเบอร์ลนิ  
    ช้อปป้ิง  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองพอตสดัม (POTSDAM) (ระยะทาง 35  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ  
30 นาที) อีกหน่ึงเมืองสวยของอดีตเยอรมนัตะวนัออก ซ่ึงถูกซ่อนเก็บไวห้ลงั ก าแพงความ
แตกแยกมากวา่ 40 ปี น าท่านเดินชมดา้นใน พระราชวังซองส์ ซูซี (SANS SOUCI)  พระราชวงั
ฤดูร้อนของปรัสเซีย (ช่ือเดิมของเยอรมนี) ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1660 เป็นตน้มา โดยตั้งช่ือไวว้า่ 
พระราชวงัซองส์ ซูซี (SANS SOUCI) ซ่ึงเป็นภาษา ฝร่ังเศสในความหมายวา่“ไร้กงัวลหรือไกล
กงัวล ”  น าท่านเขา้ชมภายในวงัซ่ึงมีความงดงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ ชมอาคารสวยๆ 
มากมาย อาทิ ไชนีส ที เฮา้ส์ ซุม้ศาลาต่างๆ ท่ีโดดเด่นโดยศิลปะแบบ ร็อกโกโกรวมทั้งอุทยานใน
แบบสวนฝร่ังเศส   
**หมายเหตุ การเข้าชมพระราชวังซองส์ ซูซี มีข้อจ ากดัเร่ืองจ านวนผู้เข้าชมต่อวัน หากเต็ม 
บริษัทฯจะจัดให้ชมวังอ่ืนแทน หรืออาจมีการปรับเปลีย่นโปรแกรมในเบอร์ลิน**  
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองเบอร์ลนิ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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น าท่านชมเมืองเบอร์ลินท่ีไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหส้วยงาม และดูยิง่ใหญ่ดงัเดิม น าชม2ฝ่ัง
นครเบอร์ลิน ทั้ง ตะวนัตกและตะวนัออก เก็บภาพ ก าแพงเบอร์ลนิ (BERLINWALL, 
EASTSIDE GALLERY) อดีตแห่งการ แบ่งแยกท่ีปัจจุบนัเหลือเพียงไม่ก่ีกิโลเมตร เพื่อเก็บไว้
เป็นอนุสรณ์ให้กบัคนรุ่นหลงั  

 
ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัย บราเดนเบิร์ก ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเยอรมนัฝ่ังตะวนัออก, ถนนอุนเท่อร์ลิน
เดน้ท่ีเปรียบไดก้บัชองป์ เอลิเซ่แห่ง ปารีส, ยา่นเขตเมืองเก่าท่ีประกอบไปดว้ยโบสถส์ าคญั และ
อาคารทรงคลาสสิคมากมายอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะมีความสูง 67 เมตร ตั้งอยูบ่นถนน 17 มิ.ย. เป็น
สัญลกัษณ์ของสงครามต่อตา้นฝร่ังเศส สร้างในปีค.ศ.1873 ความเจริญไดเ้ขา้มาพฒันาเมืองทั้ง 2ฝ่ัง
จนยากท่ีจะแยกแยะวา่ตรงไหนคือเขตตะวนัออก หรือตะวนัตก 
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ผา่นชม พระราชวงัชาลอ็ตเทนเบิร์กอนัสวยงาม เดิมเป็นท่ีประทบัฤดูร้อนในสมเดจ็พระราชินี
โซเฟียชาลอ็ต ผา่นชมชาร์ล ีเช็คพ้อยส์ (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเขา้-ออกของ 2 
ฝ่ังเบอร์ลินซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝ่ังตะวนัออกสู่ฝ่ัง
ตะวนัตก จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ KURFÜRSTENDAMM หรือ KU’DAMM เป็นถนนชอ้ป
ป้ิงยอดนิยมของกรุงเบอร์ลิน โดยตลอดความยาวถนนกวา่ 3 กิโลเมตร ลว้นเตม็ไปดว้ยร้านคา้
ระหวา่งประเทศมากมาย ทั้ง Zara, H&M, Mango, Esprit ฯลฯ โรงแรม ร้านอาหารและโรง
ภาพยนตร์เก่าแก่ของเมือง ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้ของท่ีน่ีจะมีอยูด่ว้ยกนัหลายระดบั นบัตั้งแต่
หา้งสรรพสินคา้ KaDeWe ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยโุรป ไปจนถึง
ร้านคา้แบบแบกะดิน นอกจากนั้นภายในถนนเส้นน้ีนกัท่องเท่ียวยงัจะไดพ้บกบัทาวน์เฮาส์ท่ี
สวยงาม คาเฟ่ในบรรยากาศแบบสบายๆ หอศิลป์และร้านคา้ของเก่าอีกมากมาย 

 
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั              RADISSON BLU HOTEL BERLIN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่เจ็ด (7)  เบอร์ลนิ  - ชเวริน - ปราสาทชเวริน - วสิม่า - ลือเบค  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมืองชเวริน (Schwerin) (ระยะทาง 210  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) อีก
หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั เป็นเมืองท่ีถูกลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบท่ีงดงามมาก 
โดยทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ชเวรินเนอร์ ซี หรือ ทะเลสาบชเวริน (Schweriner See) ทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร น าท่านชมปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) 
หรือ ปราสาทร้อยยอด เป็นปราสาทเก่าแก่ท่ีปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นอาคารรัฐสภา (State parliament) 
โดยปราสาทนั้นตั้งอยูบ่นเกาะในทะเลสาบชเวริน ซ่ึงในศตวรรษท่ี 19 ปราสาทไดรั้บการบูรณะ
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั วิหารชเวริน (Schwerin Cathedral) วิหารเก่าแก่ท่ีมี
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ความเก่ียวขอ้งกบัสงครามครูเสด ตวัอาคารถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1260- 1416 ในสไตล์
บริค - โกธิค (Brick Gothic style) ปัจจุบนัเป็นหน่ึงวิหารท่ีมีผูจ้าริกแสวงบุญมาเยอืนเป็นจ านวน
มาก ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุด คือ หอคอยสูง 117.5 เมตร ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงระหวา่งปี 1889 – 1893 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองวิสม่า (WISMAR) (ระยะทาง 32  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 35 นาที)  

เป็นเมืองทางเหนือของประเทศเยอรมนีติดทะเลบอลติก คาดวา่วิสมาร์ก่อตั้งข้ึนในปี 1226 ภายใต้
เฮนรี บอร์วินท่ี 1 ลอร์ดแห่งเมคเลนบูร์กจากราชวงศเ์มคเลนบูร์ก ราชวงศเ์ยอรมนัท่ีมีตน้ก าเนิด
จากสลาฟหรือท่ีรู้จกัในช่ือโอบอทไรทห์รือนิกโลไทด ์ในปี 1259 เมืองน้ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง
ของสันนิบาตฮนัเซียติก ตลอดประวติัศาสตร์ เมืองน้ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐต่างๆ ในเยอรมนี
และจกัรวรรดิสวีเดน เป็นส่วนหน่ึงของสวีเดนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1648 จนกระทัง่ปีค.ศ.1803  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 น าท่านชม ตึกรามบา้นช่องออกแนวไปทางสแกนดิเนเวียนเน่ืองจากอยูใ่กลเ้ดนมาร์ก เลยไดรั้บ

อิทธิพลมา แต่ก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบดว้ยหลงัคาสีออกแดงอิฐและตวับา้นท่ีต่างสีกนัเหมือนบา้น
ตุ๊กตา ชม Swedish head ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี  น าท่านเดินทางสู่เมืองลือเบค (LUBECK) 
(ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  เป็นอีกเมืองท่าท่ีตั้งอยูใ่น รัฐชเลสวิก-โฮลชไตน์
ของเยอรมนี อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าทราเวอ เป็นเมืองท่าอนัเก่าแก่แห่งน้ียงัคงมากไปดว้ยกล่ินอายของ
เมืองยคุกลาง อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นถูกสร้างข้ึนดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคอิฐ 
เน่ืองจากอาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ลว้นนิยมก่อสร้างโดยการใชอิ้ฐเสียเป็นส่วนมาก นัน่จึงเป็น
เหตุท่ีช่วยใหเ้มืองไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1987 น าท่าน
ถ่ายรูปกบัประตู HOLSTENTOR ซ่ึงถือวา่เป็นอีกสัญลกัษณ์ของเมืองลือเบค จากนั้นชม 
LÜBECKER RATHAUS ซ่ึงเป็นศาลากลางของเมือง รูปแบบของการก่อสร้างก็ยงัคงเป็นแบบ
โกธิคเหมือนเช่นอาคารอ่ืนๆ แต่ท่ีดูโดดเด่นก็คงจะเป็นหอคอยทรงกรวยเหนือหลงัคานัน่เอง ให้
ท่านไดมี้เวลาเดินชมอาคารเก่าแก่รอบๆ Lübecker Rathaus ท่ีมีความงดงามไม่แพท่ี้อ่ืนๆ 
นอกจากน้ีบริเวณรอบๆ ยงัมีร้านคา้ ร้านกาแฟ เอาไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั              MARITIM LUBECK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

วนัที่แปด (8) ลือเบค - ฮัมบูร์ก - เควดลนิบวร์ก  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  เป็น
เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจากกรุงเบอร์ลิน  เมืองฮมับูร์กหรือมี
ช่ืออยา่งเป็นทางการ คือ นครอิสระและฮนัเซียติกแห่งฮมับูร์ก เป็นท่ีตั้งของท่าเรือฮมับูร์กท่าเรือ
ส าคญัและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของสหภาพยโุรป โดยส่ิงท่ีพิเศษมากๆของท่าเรือฮมับูร์ก 
คือ พื้นท่ีท่าเรือส่วนใหญ่ของท่าเรือฮมับูร์กเป็นบริเวณปลอดภาษีนัน่เองน าท่านชม อาคารศาลา
กลางฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของ
เมือง ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตใจกลางเมืองใกล้ๆ กบัทะเลสาบ Binnenalster โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในช่วง
ระหวา่งปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตลนี์โอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็นหน่ึงใน
อาคารท่ีเก็บรักษาไวอ้ยา่งสมบูรณ์มากท่ีสุดของเมืองฮมับูร์ก มีหอคอยสูง112 เมตร ดา้นในมี 647 
หอ้ง บริเวณลานศาลาวา่การนครฮมับูร์ก เป็นลานกวา้งๆ โล่งๆ ปัจจุบนัเป็นท่ีท างานของรัฐบาล 
รัฐสภา คณะมนตรี และวฒิุสภานครฮมับูร์ก รวมทั้งเป็นสถานท่ีท่ีรับแขกของฮมับูร์กดว้ย 
ภายนอกอาคารตกแต่งแบบเรอเนสซองส์ พร้อมกบัรูปป้ันท่ีแสดงถึงจกัรพรรดิเยอรมนั จากนั้น
อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั อัลสเตอร์อาร์คาเดน (Alsterarkaden) และถนนมอง
เคเบิร์ก (Monckebergstrasse) ตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง เควดลนิบวร์ก (Quedlinburg) (เมืองที่ไม่ควรพลาด) เป็น 1 ใน 3 
หมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมัน  (ระยะทาง 270 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมือง
เลก็ๆท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากเร่ืองความสวยงามและความเก่าแก่ของเมืองเพราะเมืองน้ีเป็นเมือง
หลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนั ตั้งข้ึนตั้งแต่ปีคศ. 919 น าท่านชมเมือง เควดลินบวร์ก เมืองท่ี
มีความโดดเด่นในเร่ืองสถาปัตยกรรมแบบโรมนั มีอาคารลกัษณะกรอบไมซุ้ง (Timber  - 
Framed) ท่ีมีความสวยงามมากกวา่ 1,300 หลงั ลวดลายของตวัอาคารท่ีประดบัตวัอาคารสามารถ
แบ่งเป็นยคุไดถึ้ง 5 สมยั ดว้ยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมเหล่าน้ี ท าใหเ้มืองน้ีไดก้ารข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี ค.ศ. 1994  
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ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั BEST WESTERN HOTEL SCHLOSSMÜHLE QUEDLINBURG หรือระดับเทียบเท่า  4 

ดาว  
หมายเหตุ :  เมือง Quedlinburg เป็นเมืองเลก็ๆ โรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทั
ขอยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่เก้า (9)  เควดลนิบวร์ก - แวร์นิเกโรเด – กอสลาร์ - คาสเซล (เส้นทางสาย Fairy Tale)  
                       สวน BERGPARK WILHELMSHÖHE  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเขา้สู่ตวัจตุรัสกลางเมืองเก่าบริเวณ Markplatz ซ่ึงเป็นท่ีตั้งศาลาวา่การเมืองเก่า บา้นเรือน
ร้านคา้ และใกล้ๆ กนัก็เป็นท่ีตั้งปราสาท โบสถ ์St. Servatius โบสถท่ี์เป็นท่ีฝังศพของกษตัริย ์
Heinrich I แลพระชายา และขา้งๆกนัยงัมีโบสถ ์St.Nicholas Church โบสถท่ี์มีเร่ืองเล่าวา่มีคน
เล้ียงแกะไปพบสมบติัจ านวนมาก ต่อมาไดม้าสร้างโบสถแ์ห่งน้ี จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามคริสตจกัร
คนเล้ียงแกะ จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองตามอธัยาศยัหรือเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง แวร์นิเกโรเด (Wernigerode) เป็น 1 ในหมู่บ้านไม้โบราณท่ีสวยท่ีสุด
ในเยอรมัน  (ระยะทาง ประมาณ  30  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่น
ตอนเหนือของเทือกเขาฮาร์ช(Harz Mountains) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูบ่นถนนเคร่ืองไมแ้บบโบราณของ
เยอรมนั(German Timber –Frame Road) และถือวา่เป็นแหล่งกสิกรรมอนัอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด
แห่งหน่ึงของเยอรมนั น าท่านเขา้สู่ยา่นจตุรัสเก่ากลางเมือง Markts ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่
การเมืองเก่า และร้านคา้ต่างๆมากมาย ทั้งยงัสามารถมองเห็นปราสาทแวร์นิเกโรเด ท่ีตั้งโดดเด่น
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เหนือเมืองแวร์นิเกโรเด จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบับา้นท่ีเลก็ท่ีสุดในเมือง (Wernigerode’s Smallest 
House) ซ่ึงเป็นบา้นท่ีถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 18 ในสไตลบ์ารอค โดยมีความสูงจากพื้นถึง
หลงัคาเพียง 4.20 เมตร มีความกวา้ง 2.95 เมตร และมีประตูสูงเพียง 1.70 เมตร โดยดา้นในมีเพียง 1 
หอ้งเท่านั้น มีพื้นท่ีใชส้อยเพียง 10 ตารางเมตร เท่านั้น จากนั้นใหทุ้กท่านอิสระเดินเล่นถ่ายรูปหรือ
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองตามอธัยาศยั  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่เมืองกอสลาร์ (Goslar) (ระยะทาง 40  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) เมือง
เลก็ๆของเยอรมนัซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก (Unesco World Heritage) 
ตวัเมืองตั้งอยูใ่นแควน้โลวเวอร์แซคโซนี ซ่ึงเมืองน้ีร ่ารวยจากการท าการคา้เหมืองแร่ตั้งแต่ปีค.ศ.
968 ท่ีไดมี้การคน้พบแร่เงินเป็นคร้ังแรก เม่ือจกัรพรรดิออตโตม้หาราชไดม้าล่าสัตวใ์นบริเวณน้ี
และไดพ้บแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ จึงไดด้ าเนินงานเหมืองแร่มาจนถึงปีค.ศ.1988 โดดยตวัเมืองเก่า
ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงเขาฮาร์ซ มีแนวป่าไมล้อ้มรอบบา้นเรือนท่านจะไดพ้บอาคารแบบ Half-timbered 
house สไตลเ์ยอรมนั ราว 1,500 หลงั มีอายตุั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 จากนั้นน าท่านเดินชม
ย่านเมืองเก่า หรือ marktpkatz ซ่ึงจะมีน ้าพุอยูก่ึ่งกลางจตุรัส ลอ้มรอบดว้ย ร้านกาเเฟ ร้านขาย
ของท่ีระลึก ใหท่้านอิสระเดินเล่นตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง คาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
1.30 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของแควน้เฮสเซ่น (Hessen) อยูบ่นแม่น ้า Fulda เป็น
เมืองหลวงของแควน้คาสเซล  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  PENTA HOTEL KASSEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ :  เมืองคาสเซล เป็นเมืองเลก็ๆ โรงแรมมีจ านวนจ ากดั หากโรงแรมเตม็ทางบริษทัขอ
ยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง  

วนัที่สิบ (10) คาสเซล - แฟรงค์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์  - ช้อปป้ิง - สนามบิน  
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่านชม Bergpark Wilhelmshöhe ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นสวนน ้าบนเนินเขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรปและ
ยงัไดถู้กยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (Unesco) โดยสวนน้ีใชเ้วลาในการก่อสร้าง
นานกวา่ 150 ปี เร่ิมตน้ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1689 และแลว้เสร็จในตน้ศตวรรษท่ี 19 จุดท่ีเด่นท่ีสุด
ของสถานท่ีแห่งน้ี ก็คือรูปป้ันเฮอคิวลิสขนาดใหญ่ ท่ีอยูด่า้นบนสุด ขณะท่ีส่วนท่ีลดหลัน่กนัลงมา
เหมือนกบัขั้นบนัไดน้ี ก็คือทางระบายน ้าไปยงัจุดต่างๆของเมือง ซ่ึงโดยรอบเตม็ไปดว้ยน ้าพุขนาด
ใหญ่ และอ่างเก็บน ้า รวมถึงสวนดอกไมท่ี้ถูกตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามให้
เป็นสถานท่ีท่ีโรแมนติกท่ีสุดในเยอรมนีเลยก็วา่ได ้ 
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จากนั้นน าเดินทางเขา้สู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองธุรกิจการคา้ท่ีส าคญัของเยอรมนั 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นท่ีตั้งของศาลาวา่การเมือง 
(THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคท่ีไดรั้บการก่อสร้างข้ึนในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาวา่
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ท่ีเรียกวา่ ออสไซเล่อท่ีไดรั้บ
การก่อสร้างข้ึนมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมท่ีเคยถูกท าลายหมดส้ินเม่ือ
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสองไดทุ้กรายละเอียดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความ
ยติุธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ท่ีตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผา่นชมโบสถ์
เซนตพ์อล และวิหารใหญ่ประจ าเมืองอิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ป
ป้ิง ยา่นถนนซายล ์(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ียาวท่ีสุดของประเทศเยอรมนีท่ีเตม็ไปดว้ยร้าน
จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่วา่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพกั  HILTON CITY HOTEL FRANKFURT หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (11) แฟรงก์เฟิร์ต – สนามบิน  
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั 

จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท่้านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 
 14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 921 

วนัที่ (12)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
05.30 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 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

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 
                 

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

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

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

และทีม่ีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  
4. คา่อาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมท่ีพกั 
10. น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 
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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 วนั 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ท้ังหมดก่อนตามก 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 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป 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

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไมว่่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แตก่รุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้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 23 กิโลกรัม 1 ช้ิน (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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