
 

 

  



 

 

    

  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 
เมืองมวินิค – ชมเมืองมวินิค – ช้อปป้ิงจตัุรสัมาเรียน พลทัซ์– ชิมเบียร์
พรอ้มขาหมเูยอรมนั    

Hotel NH Munich Messe 
              หรือเทยีบเทา่ 

3 
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ ปราสาทต้นแบบของ
เจ้าหญงินิทรา                     
เมอืงการ์มชิ พาร์เทนิเคยีร์เชนิ 

   
Hotel Mercure Garmish 

Partenkirchen 
             หรือเทยีบเทา่ 

4 
พิชิตยอดเขาซูกซปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั – เมืองอุล์ม – ชม
โบถส์ทีส่งูทีส่ดุในโลก 

   
Hotel Maritim Ulm  

              หรือเทยีบเทา่ 

5 
เมืองสตุ๊ตการ์ท – เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมือง
แหง่ความโรแมนตกิ  
ชมถงัไวน์ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก – เมอืงแฟรงเฟิร์ต  

   
Hotel Mercure Frankfurt 

Messe 
               หรือเทยีบเทา่ 

6 
เมอืงรูเดสไฮม์ อมั ไรน์ – นั่งกระเช้าชมไร่องุน่ตดิแมน่ ้าไรน์ – ชมิไวน์
นานาชนิด - ช้อปป้ิงเมอืงแฟรงเฟิร์ต    

Hotel Mercure Frankfurt 
Messe 

                หรือเทยีบเทา่ 

7 สนามบนิแฟรงเฟิร์ต – สนามบนิอาบดูาบ ี     

8 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิสวุรรณภมู ิ     



 

 

 

Day1     สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี 

 
18. .00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณ

ภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โก
กรุป๊ พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้ยรบัพรอ้ม
อ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

21.05  ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส์ โดยสายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาใน
การเดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาท ี

 

 
 
 

Day2 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิมวินิค – เมอืง
มวินิค – ชอ้ปป้ิงถนนมาเรียน พลทัซ์ – ชมิขา
หมูเยอรมนัเลิศรสพรอ้มเบียร์  

 

00.30 เดนิทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส์ และรอตอ่เครือ่ง  

02.50 ออกเดินทางสู่  สนามบินมิว นิค  ประเทศ
เ ย อ ร ม ัน  โ ด ย ส า ย ก า ร บิ น  ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิ EY 005 (บรกิารอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)  ใช้ เวลาในการ
เดนิทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

06.55 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั 
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุด
คดักรองตามระเบียบการของสนามบนิ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมวินิค (Munich) (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นเมืองที่
ใหญ่ทีสุ่ดของรฐัไบเอริ์น ประเทศเยอรมนั เป็น
เมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 3  ในเยอรมนัรองจาก
เบอร์ลนิและฮมับวร์ค มวินิคต ัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้า
อีซาร์ ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  
น าทา่น ถา่ยรูปดา้นนอกกบั อลัลีอนัทซ์อาเรนา 
(Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลใน
ประเทศเยอรมนั เปิดใชง้านเมือ่วนัที ่30 
พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลทีส่ามารถ
เปลีย่นสีดา้นนอกได ้  



 

 

 

 

น าทา่นชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues 
Rathaus) ทีต่ ัง้อยู่ดา้นเหนือของ จตัุรสัมาเรียน 
พลทัซ์ (Marienplatz) จตัรุสั 
มาเรียน พลทัซ์ หรือ จตัรุสัพระแมม่ารี คอืจตัรุสั
กลางเมืองของนครมิวนิค ถือเป็นจตัุรสัหลกั
ประจ าเมืองมาต ัง้แต ่ค.ศ. 1158 และยงัเป็นทีต่ ัง้
ของเสาอนุสรณ์ พระแม่มารี ซึ่งต ัง้ตระหง่านที่
จตัุรสัแห่งน้ีมาต ั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบนั 
ด้านเหนือของจ ัตุร ัส น้ีเป็นที่ต ั้งของศาลาว่า
การเมืองแห่งเก่า และด้านตะวนัออกเป็นที่ต ัง้
ของศาลาการเมืองแห่งใหม่ จตัุรสัน้ีถือว่าเป็น
แลนด์ม าร์ คขอ งมิ ว นิ ค เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้  ซึ่ ง มี
รา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่น
เดินเลือกชมได้อย่างมากมาย แถมที่น่ียงัมีส
ถาปัตกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์
โกธิค อิสระใหท้า่นเดนิชมเมืองและช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อาหารจีน 
         อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 
ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหาร

พ้ืนเมือง 
 พิเศษเบียร์ 1 ลิตร และเมนูขาหมูเยอรมนั 

Day3     เมอืงชวานเกา – เขา้ชม 
Neuschwanstein Castle        เมืองการ์
มชิ พาร์เทนิเคยีร์เชิน 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ช ว า น เ ก า 
(Schwangau) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.40 ช ั่วโมง) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรฐั
บาวาเรีย ประเทศเยอรมนั เมืองชวานเกาต ัง้อยู่
ติดกบัชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองน้ีเป็น
เมืองทีต่ ัง้ปราสาททีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดของเยอรมนั
อย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮ
เฮนชวาเกา ใหท้า่นอสิระเดนิชมเมืองชวานเกา
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
อาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์  
(Neuschwanstein Castle)  เป็นปราสาท
ต ัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย ประเทศ
เยอรมนั สรา้งในสมยัพระเจา้ลูทวชิที ่2 แหง่บา
วาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบ
โดย  Christian Jank ตามจินตนาการของ
พระเจา้ลุดวทิที ่2 แหง่บาวาเรีย มีพระประสงค์



 

 

ที่พ ัก    Hotel NH Munich Messe 4 ดาว  หรื อ
เทยีบเทา่ 

 

 

ให้จดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทบัอย่างสนัโดษ 
หา่งจากผูค้น  
และเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื่อ ริชาร์ท วาก
เนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างให้
เป็นไปตามบทประพนัธ์เรื่อง โลอินกรีน มี
เน้ือหาเกีย่วกบัอศัวนิขีห่งส์ขาว ดงันัน้ ปราสาท
แห่งน้ีจึงได้รบัการตกแต่งตามเรื่องราวในบท
ประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทน้ีเป็นปราสาทยุโรป
ทีง่ดงามมากทีสุ่ดในโลก และเป็นตน้แบบของ
การสรา้งปราสาทเทพนิยายเจ้าหญงินิทรา สวน
สนุกดสินีย์แลนด์และโตเกียวดสินีย์แลนด์ รวม
ไปถงึแดนเนรมติ 
 

 
 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองการ์มชิ พาร์เทนิ
เคียร์ เชิน (Garmish Partenkirchen) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมือง
ชนบททางใต้ของรฐัไบเอิร์น ติดกบัพรมแดน
ประเทศออสเตรีย ถือเป็นแหล่งเล่นสกีที่มี
ชื่อเสียงแห่งหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็นสถานที่จดั
โอลิมปิกฤดูหนาว บริเวณใกล้เคียงเป็นท ัง้ของ
เขาซูกซปิทเซ และยงัเป็นบา้นเกดิของคีตกวีชื่อ
ดงัอยา่ง รชิาร์ท ชเตราส์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั Hotel Mercure Garmisch 

Partenkirchen 4 ดาว  
หรือ เทยีบเทา่ 

 

Day4     พิตยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมนั – ยอดเขา 
Zugspitze       เมอืงอุลม์ 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
         น าทา่นเดนิทางสู่ ซูกชปิทเซ (Zugspitze) น า

ท่านนั่ งกระเช้า (Cable car) ขึ้นสู่ยอดเขาซู
กชปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนั มีความ
สูง 2,600 เมตร แมฤ้ดรูอ้นทา่นก็สามารถสมัผสั
ไดถ้ึงพลงัอนัยิ่งใหญ่แหง่ธรรมชาตไิดท้ีน่ี่ ไม่ว่า
จะเป็น สายลม หน้าผา หมิะ น ้าแข็ง ธารน ้าแข็ง 
ชม โบถส์ทีสู่งทีสุ่ดของเยอรมนั อสิระใหท้า่น 

         ชมธรรมชาตแิละถ่ายรูปตามอธัยาศยั หลงัจาก
ใช้พละก าลงัในการท ากิจกรรมต่างๆแล้ว เราจะ



 

 

 

น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนั บนยอดเขา
แหง่น้ี ดว้ยรา้นอาหาร Panorama 2962 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อาหารพ้ืนเมือง  
ถงึเวลาน าทา่นนั่งกระเชา้ลงมาสูด่า้นลา่ง ในขณะ
ทีท่า่นนั่งกระเชา้สามารถมองลงไปดา้นล่างจะ
เหน็ทะเลสาบไอบ์เซและเชงิเขาแอลป์ได ้ซึง่เป็น
ภาพทีส่วยงามจนตอ้งตะลงึเลยทเีดยีว 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอุล์ม (Ulm) (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองอุล์ม (Ulm) 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เป็น
เมืองในรฐับาเดนิ เวอิร์ทเทมิแบร์ค อยูท่างตอน
ใตข้องประเทศเยอรมนั อยูท่างฝั่งตะวนัตกของ
แมน่ ้าดานูบ อุล์มยงัเป็นบา้นเกดิของไอน์สไตน์
ดว้ย 
น าทา่นชม อุล์มมินสเตอร์ (Ulm Minster) เป็น
ครสิตจกัรนิกายลูเธอรนั เป็นครสิตจกัรทีสู่งทีสุ่ด
ในโลก โดยมีความสูงถงึ 161.53 เมตร 

 

น าทา่นชม ย่านชุมชนชาวประมงเกา่แก ่
(Fishermen’s and Tanner’s Quarter) 
ต ัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้าดานูบ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลาง
ส าคญัของเมืองแหง่น้ี จุดเดน่คอืยงัคงอนุรกัษ์ไว้
อยา่งด ี 
มีสถาปตัยกรรมทีส่วยงาม มีล าคลองไหลผา่นไป
บรรจบกบัแมน่ ้าดานูบ ปจัจุบนัยา่นน้ีกลายเป็น
รา้นคา้ บาร์ และรา้นอาหารตา่งๆมากมาย  

Day5     เมอืงสตุต๊การ์ท – เมืองไฮเดลเบริ์ก – 
เมืองแฟรงเฟิร์ต 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรฐับาเดนเวิร์ทเทม
แบร์ก ต ัง้อยู่บนแม่น ้า Necker ในหุบเขาทีอุ่ดม



 

 

น าทา่นชม ก าแพงเมืองเกา่อุล์ม (Ulm Town 
Walls) ก าแพงเมอืงเกา่รมิแมน่ ้าดานูบ ทีส่รา้ง
จากอฐิ ในปี 1482 อสิระใหท้า่นเดนิชมเมือง
ตามอธัยาศยั 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั   Hotel Maritim Ulm 4 ดาว หรือ เทยีบเทา่ 

 

 

สมบูรณ์ เป็นทีต่ ัง้ของเคานตแ์ละตอ่มาคอืกษตัริย์
แหง่เวริ์ทเทมแบร์กและพวกเขาไดท้ิง้พระราชวงั
ไว้ ซึ่งภายหลงักลายเป็นอาคารราชการและ
พิพิธภณัฑ์ สตุต๊การ์ท ยงัเป็นเมืองแหง่การผลิต
รถยนต์ ส านกังานใหญ่ของ Mercedes Benz 
และ Porsche ลว้นอยูท่ีเ่มืองน้ี 
น าท่านชม จตัุรสัพระราชวงั (Schlossplatz 
Square) ใจกลางเมืองสตุ๊ตการ์ท เป็นพ้ืนที่
ด้านหน้าของ Neues Schloss  หรือ  New 
Palace พ้ืนที่ด้านหน้าเคยเป็นสวนพักผ่อน
ส่วนตวัและลานขบวนพาเหรด แต่ปัจจุบนัเป็น
สถานทีส่ าหรบัผูค้นในสตุต๊การ์ท ซึ่งสวนประดบั
ประดาไปดว้ยน ้าพุ และอนุสาวรีย์ส าหรบัวลิเลีย่ม
ที ่1 ทางดา้นทศิใตเ้ป็นพระราชวงัเก่าแบบโกธกิ 
ส าหรบัเคานต์แห่งเวิร์ทเทมแบร์ก ซึ่งปัจจุบนั
เป็นพิพิธภณัฑ์ของรฐั 
น า ท่ า น เ ดิ น สู่  ถ น น โ ค นิ จ ซ ต ร า ส เ ซ อ 
(KoenigStrasse) ถนนคนเดินต ัง้แต่ปี 1977 
เป็นถนนช้อปป้ิงสายหลกัของเมืองสตุ๊ตการ์ท 
และเป็นถนนช้อปป้ิงที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
เยอรมนั มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร 
อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิ 

 

 

 

 

 



 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองไฮเดลเบริ์ก 
(Heidelberg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชั่วโมง) ไฮเดลเบริ์กเป็นเมืองในรฐับาเดนิ เวอิร์
ทเทมแบร์ก ต ัง้อยูบ่นแมน่ ้าเน็คคาร์ เป็นเมืองทีม่ี
มหาวทิยาลยัเก่าแก ่อาคารและสถาปตัยกรรม
เป็นสไตล์บาโรก ท าใหไ้ฮเดลเบริ์กถูกขนานนาม
วา่ เป็นเมืองแหง่ความโรแมนตกิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร
ไทย  
ชม สะพานทีท่อดผา่นแมน่ ้าเน็คคาร์ (Alte 
Brucke Old Bridge) สะพานเกา่แกก่วา่ 200
ปี เป็นสะพานทีส่รา้งจากหนิท ัง้หมด สะพานน้ี
ประดบัประดาดว้ยประตมิากรรม 2 ชุด คอื การ
แสดงความเคารพตอ่ชาร์ลส์ ธีโอดอร์ และอีกชุด
หน่ึงส าหรบัเทพีมเินอร์วาแหง่โรมนั น าทา่นขา้ม
มาสูเ่ขต เมืองเกา่ Altstadt เมืองเกา่อนัรุง่โรจน์
ของไฮเดลเบริ์ก  
น าทา่นนั่งรถรางขึน้สูท่ีต่ ัง้ของ ปราสาทไฮเด
ลเบริ์ก (Heidelberg Castle) ต ัง้อยูส่งูเหนือ
เขต Altstadt และแมน่ ้า Neckar 80 เมตร 
ปราสาทน้ีเคยเป็นทีป่ระทบัของ Prince 
Electors ของไฮเดลเบริ์ก ปจัจุบนัเป็นสถานที่
ปรกัหกัพงัทีส่วยงามทีสุ่ดแหง่หน่ึงของโลก 
ปราสาทแหง่น้ีเริม่สรา้งจากการเป็นป้อมปราการ
ใน ศตวรรษที ่13 และในศตวรรษที ่15-16 ได้
ขยายเป็นวงัใหเ้หมาะกบัจกัรพรรดขิองไฮเด
ลเบริ์ก เป็นสิง่กอ่สรา้งจากยุคเรเนซ็องส์ ซึง่ใน
หอ้งใตด้นิของปราสาทมีความมหศัจรรย์ทีต่อ้งมี
ทางเขา้ของตวัเอง มี Heidelberg Tun ถงัไวน์
ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1751 เมือ่สรา้งแลว้เสรจ็สามารถบรรจุไวน์ได้
ถงึ 221,726 ลติร ต ัง้แตน่ ัน้มาความจุของมนัก็
ลดลงสองพนัลติรเน่ืองจากไมม้ีอายุมากขึน้ ถงั
ไวน์น้ีตอ้งใชไ้มโ้อก๊ถงึ 130 ตน้ อนัทีจ่รงิแลว้ 
Heidelberg Tun เป็นถงัทีห่า้ใน แนวถงัไวน์
ขนาดใหญท่ีพ่ระราชวงั 
 

 

โดยยอ้นกลบัไปทีถ่งัแรกจากศตวรรษที ่16 ทีถู่ก
ท าลายในสงคราม 
อิสระให้ท่านตื่นตาตื่นใจกบัความสวยงามของ
ปราสาท และความงดงามของวิวทิวทศัน์ของ
แมน่ ้าและเมือง 
น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45  ช ั่วโมง) เป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรฐัเฮ็สเซินและใหญ่เป็น
อนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนั ต ัง้อยู่ริมฝั่งแมน่ ้า
ไมน์ และเป็นที่ต ัง้ของตลาดหลกัทรพัย์แฟรงก์
เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป  
แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร ่ ารวยที่สุดในกลุ่ม
สหภาพยุโรป  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั  Hotel Mercure and Residenz 
Frankfurt Messe 4 ดาว  
        หรือ เทยีบเทา่ 
 

 



 

 

 

Day6     รูเดสไฮม ์อมั ไรน์ – นั่งกระเชา้ชมไรอ่งุน่ – 
ชมิไวน์นานาชนิดเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองรู เดสไฮม์  อ ัม  ไรน์  
(Rudesheim am Rhein) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองน้ีเป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียง
ในการผลติไวน์ของเยอรมนั ต ัง้อยูใ่นหบุเขาไรน์
และเป็นส่วนหน่ึงของมรดกโลกขององค์กร
ยูเนสโก ผู้ที่ต ั้งถิ่นฐานกลุ่มแรก คือชาวเคลล์ 
เมืองน้ีถูกคน้พบคร ัง้แรกในปี ค.ศ. 1074 แหลง่
รายได้หลกัมาจากการปลูกและการขนส่งไวน์ 
เมืองน้ีขึน้ชือ่ในดา้นการผลิตไวน์ขาวคุณภาพสูง 
เป็นเมืองเกา่ทีส่วยงามและโรแมนตกิเชือ่มตอ่กบั
แนวแมน่ ้าไรน์  
น าทา่นนั่งกระเช้าชื่นชมและเพลิดเพลินกบัเนิน
เขาที่สวยงาม มีซากปราสาท และไร่องุ่นขนาด
ใหญ ่ใหท้า่นไดชื้น่ชมอยูเ่บื้องลา่ง 
น าทา่น ชิมไวน์นานาชนิด (Wine Tasting)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 
 

น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เทีย่วชม
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต 
น าท่านเดินชม จ ัตุร ัสโรเมอร์  (Romerberg 
Square) ต ัง้อยู่ในใจกลางเมืองเก่าของแฟรงก์
เฟิร์ต เป็นจตัุรสัที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมีน ้าพุ  
Justice อยู่ตรงกลาง ไม่เพียงแค่เ ป็นจ ัตุร ัส
สาธารณะที่งดงามที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นเขตทางเท้าที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดของ
เมืองและเป็นที่ต ัง้ของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย 
รวมถึงมีร้านค้าต่างๆมากมายเช่นกนั ณ จตัรสั
แห่งน้ียงัเป็นที่ต ั้งของ ศาลากลางเก่า (Altes 
Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 
1954 จากแบบแปลนเดิม ซึ่งมีห้อง Imperial 
Hall อนัสง่างาม ผ่านชม Neues Rathaus or 
New Town Hall มีอายุต ั้งแต่ปี 1908 โบสถ์
แบบโกธกิสมยัศตวรรษที ่14 แหง่เซนตล์ีโอนาร์ด 
ผา่นชม บ้าน Wertheim or Haus Wertheym 
อนัเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวทีร่อดจากการโจมตี
ทางอากาศในปี 1944  
ชม มหาวิหารนิกายโรมนัคาธอลิก แห่งแฟรงก์
เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดดเดน่ดว้ยสีสนั
ทีส่วยงาม สรา้งดว้ยหนิทรายสีแดงในสไตล์โกธกิ
ระหว่างศตวรรษที ่13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 
เมตร มหาวิหารยงัคงโดดเด่นในเมืองที่เต็มไป
ด้วยตึกระฟ้าแห่งน้ี เป็นโบสถ์เพียงไม่กี่แห่งใน
เยอรมนัที่ได้รบัการก าหนดเป็นมหาวิหารอิมพี
เรียล 



 

 

 
 

ถ่ายรูปกบั โรงโอเปร่าเฮาส์ (The Old Opera 
House) ต ั้งอยู่ใจกลาง Opera Square ของ
แฟรงก์เฟิร์ต สรา้งขึน้ในปี 1880 ในสไตล์ High 
Renaissance ของอติาลี  
อสิระใหท้า่นเดนิชมเมืองและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั Hotel Mercure and Residenz Frankfurt 
Messe 
       4 ดาว หรือ เทยีบเทา่ 
 

 

Day7 สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
11.20 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline  เทีย่วบนิที ่ 

EY 002(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี
19.20 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิูประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี
 
Day8 สนามบินสุวรรณภมิู - ประเทศไทย 
 

 



 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน  

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครือ่งบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

14 – 21 พฤษภาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

11 – 18 มถุินายน 2565 89,900 69,900 8,600 

09 – 16 กรกฎาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

07 – 14 สงิหาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

09 – 16 ตุลาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

23 – 30 ตุลาคม 2565 89,900 69,900 8,600 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ  2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัรวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2, 500 บาท  

ราคาทวัร์ขา้งตน้รวมคา่วซี่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4, 000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าที่เป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


