
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี     

2 
สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิมวินิค – เมืองชวานเกา  
เขา้ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ – เมืองฟุสเซน่      

Hotel Luitpoldpark 
Fussen 

          หรือเทียบเทา่ 

3 
เมืองมิวนิค –  เที่ยวชมเมืองมิวนิค –  ช้อป ป้ิงถนนมา
เรียนพลทัซ์  
เขา้ชมเทศกาลงานเบียร์ Oktoberfest 

   
Hotel Mercure Munich 

South Messe 

          หรือเทียบเทา่  

4 เมืององิก็อลชตทั – ชอ้ปป้ิงเอา้เล็ท – เมืองนูเรมเบริ์ก    
Hotel Novotel 

Nuremberg Messe 
          หรือเทียบเทา่ 



 

 

 

 
 

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
การเดนิทาประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาท ี

 

 

Day2 สนามบนิอาบูดาบี – สนามบนิมวินิค – เมอืง
ชวานเกา       เมืองฟุสเซน่ 

 

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตส์ 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
และเครื่องดืม่บนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดนิทา
ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาท ี

06.55 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั 
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบัสมัภาระผ่านจุด
คดักรองตามระเบียบการของสนามบนิ 
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 2 
ชั่วโมง) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรฐับาวา
เรีย ประเทศเยอรมนั เมืองชวานเกาต ัง้อยู่ตดิ
กบัชายแดนประเทศออสเตรีย เมืองน้ีเป็นเมือง
ทีต่ ัง้ปราสาททีม่ีชื่อเสียงทีสุ่ดของเยอรมนัอยา่ง
ปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮน
ชวานเกา อิสระให้ท่านเดินชมเมืองชวานเกา
ตามอธัยาศยั 

5 เมืองโรเทนิบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ – เมืองเวริ์ซบวร์ก     
Hotel Mercure 

Wurzburg 
       หรือเทียบเทา่ 

6 เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – เยีย่มชมเมืองเกา่ – ชอ้ปป้ิง    
Hotel Mercure Frankfurt 

Messe 
         หรือเทียบเทา่ 

7 สนามบนิแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบนิอาบูดาบี     
8 สนามบนิอาบูดาบี - สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 

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
ให้จดัสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทบัอย่างสนัโดษ 
หา่งจากผูค้น  

 
 

 
 

และเพื่ออุทิศให้แก่ มหากวี ชื่อ ริชาร์ท วาก
เนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างให้
เป็นไปตามบทประพนัธ์เรือ่ง โลอนิกรีน  
มี เ น้ือหาเ กี่ยวก ับอ ัศวินขี่หงส์ขาว ด ังนั่ น
ปราสาทแห่ง น้ีจึ งได้ร ับการตกแต่ง ต าม
เรือ่งราวในบทประพนัธ์ดงักลา่ว ปราสาทน้ีเป็น
ปราสาทยุโรปทีง่ดงามมากทีสุ่ดในโลก และเป็น
ต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้า
หญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียว
ดสินีย์แลนด ์รวมไปถงึแดนเนรมติ 
จากนั่ นน าท่ าน เ ดินทางสู่  เ มื อ งฟุ ส เซ่น 
(Fussen) ฟุสเซ่นเป็นเมืองในบาวาเรีย อยู่

Day3     เมอืงมวินิค – OKTOBERFEST เทศกาล
ลานเบียร์  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่
ใหญ่ทีสุ่ดของรฐัไบเอิร์น ประเทศเยอรมนั เป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3  ในเยอรมนัรองจาก
เบอร์ลินและฮมับวร์ค มิวนิคต ัง้อยู่บนฝั่ งแม่น ้าอี
ซาร์ ซึง่เป็นแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าดานูบ  

 



 

 

ห่า ง จ ากชายแดนออส เตรี ยประมาณ 1 
กิโลเมตร เป็นเมืองทีม่ีชื่อเสียงในดา้นการผลติ
เครือ่งดนตรีไวโอลีน อสิระใหท้า่นเดนิชมเมือง
และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตคารจีน 
ทีพ่กั Hotel Luitpoldpark Fussen ระดบั 4 ดาว 
หรือเทยีบเทา่ 
 
 
 

 

น าท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกบั อลัลีอนัทซ์อาเรนา 
(Allianz Arena Stadium) สนามฟุตบอลใน
ประเทศเยอรม ัน เ ปิดใช้งานเมื่อว ันที่  30 
พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถ
เปลี่ยนสีดา้นนอกได ้ น าทา่นชม ศาลากลางของ
เมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ต ั้งอยู่ด้าน
เหนือของ จตัุรสัมาเรียน พลทัซ์ (Marienplatz) 
จตัรุสัมาเรียน พลทัซ์ หรือ จตัรุสัพระแมม่ารี คอื
จตัรุสักลางเมืองของนครมวินิค 

 

 
 

 

 



 

 

ถือเป็นจตัุรสัหลกัประจ าเมืองมาต ั้งแต่ ค.ศ. 
1158 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของเสาอนุสรณ์พระแม่มา
รีซึ่งต ั้งตระหง่านที่จตัุรสัแห่งน้ีมาต ั้งแต่ ค.ศ. 
1638 ในปจัจุบนั ดา้นเหนือของจตัรุสัน้ีเป็นทีต่ ัง้
ของศาลาวา่การเมืองแหง่เกา่ และดา้นตะวนัออก
เป็นทีต่ ัง้ของศาลาการเมืองแหง่ใหม่ จตัุรสัน้ีถือ
ว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ ซึ่งมี
รา้นอาหาร รา้นสนิคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆ ใหท้า่น
เดินเลือกชมได้อย่างมากมาย แถมที่น่ียงัมีส
ถาปัตกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์
โกธิค อิสระใหท้า่นเดนิชมเมืองและช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเข้าชม เทศกาลอ็อกโทเบอร์ เฟสต์  
(Oktoberfest) เป็นเทศกาลประจ าปี จดัขึน้เป็น
เวลา 16 วนั จดัขึ้นปลายเดือนกนัยายนถึงต้น
เดือนตุลาคม ถือเป็น 1 ในเทศกาลที่มีชื่อเสียง
ทีสุ่ดในเยอรมนั และมีความส าคญัตอ่วฒันธรรม
ของบาเยิร์นเป็นเทศกาลที่มีมานานกว่า 200 ปี 
โดยจดัขึ้นคร ั้งแรก เมื่อวนัที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 
1810 ในพิธีอภิเษกสมรสระหวา่ง เจ้าชายลุดวิก
ที ่1 และเจา้หญงิเทเรซา 
 

 
 

ซึ่งมีชาวมิวนิคร่วมเฉลิมฉลองอย่างตอ่เน่ือง ใน
ปี ค.ศ. 1994 มีการปรบัเปลี่ยนเวลาหลงัการ
รวมตวัของเยอรมนัตะวนัตก-ออก ว่าถ้าวนั
อาทติย์แรกของเดือนตุลาคม ตก วนัที ่1 หรือ 2 
เทศกาลจะไปถงึวนัที ่3 ตลุาคม (วนัรวมประเทศ) 
ท าให้มีจ านวนวนั 17 วนั หากวนัอาทิตย์เป็น
วนัที ่2 และเป็น 18 วนัหากวนัอาทติย์เป็นวนัที่ 
1  เ ท ศ ก า ล จ ัด ขึ้ น ใ น บ ริ เ ว ณ ที่ เ รี ย ก ว่ า 
Theresienwiese หรือ เรียกส ั้นๆว่า  Wiesn 
เทศกาลน้ีมีนกัทอ่งเทีย่วมารว่มงานไมต่ า่กวา่ หก
ล้านคนต่อปี ความสนุกของเทศกาลน้ี คือ ผู้คน
มากมายท ัง้ชาวเยรมนัและชาวตา่งชาตริว่มใจกนั
แตง่กายดว้ยชุดพ้ืนเมืองทีเ่ป็นชุดเอี๊ยม ทีเ่รียกว่า 
Lederhosen ส าหรบัผู้ชาย และชุดกระโปรงที่
เรียกว่า Dirndl ส าหรบัผูห้ญิง อิสระใหท้า่นเดิน
ชมงานเทศกาลตามอธัยาศยั  

ค ่า     บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 พิเศษเบียร์ 1 ลิตร และเมนูขาหมูเยอรมนั 

ที่ พ ัก   Hotel Mercure Munich South Messe 
ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
 

 

 



 

 

 

Day4   เมืองอิงก็อลซตทั – ช้อปป้ิง อิงก็อลซตทั วิล
เลจ                                   เมืองนูเรมเบิร์ก 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืององิก็อลซตทั (Ingolstadt) 
(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ช ั่วโมง) เป็น
เมืองในแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนั ต ัง้อยู่
บนฝั่งซา้ยของแมน่ ้าดานูบ                             
น าทา่นสู่  Ingolstadt Village แหล่งรวมสินคา้
แบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น Armani, 
Burberry, Birkenstock, Boss, Calvin 
Klein, Coach, Gucci, Jimmy Choo, 
Michael Kors, Prada, Varsace และอืน่ๆอีก
มากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปป้ิงอย่างจุใจ
ตามอธัยาศยั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง นู เ ร ม เ บิ ร์ ก 
( Nuremberg)  ห รื อ  เ น อ ร์ น แ บ ร์ ค  ใ น
ภาษาเยอรมนั (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1 ช ั่วโมง) เป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมนั ในอดีตเป็นเมืองของจกัรวรรดฺ
โรมนั และในสงครามโลกคร ัง้ที ่2 เมืองน้ียงัเป็น

ผ่ า น ช ม  ล า น ชุ ม นุ ม พ ร ร ค น า ซี  
( Documentation Center Nazi Party 
Rally Grounds) ในอดีตนาซีเลือกเมืองนูเร
มเบิร์กเป็นฐานในการประชุม และไดส้รา้งหอ้ง
โถงน้ีเพื่อไวเ้ป็นทีป่ระชุม 
ผ่านชม โบสถ์เซนต์ เซบาลด ัสนูเรมเบิร์ก 
(St.Sebaldus Church) เป็นโบสถ์ที่ส าคญั
ทีสุ่ดแหง่หน่ึงของเมืองและยงัเป็นหน่ึงในโบสถ์
ที่เก่ากี่สุดอีกด้วย ต ั้งอยู่หน้าศาลากลางเก่า 
ก่อสร้างขึ้นในปี 1225 เดิมเป็นโรมนั มหา
วหิาร ตอ่มาในศตวรรษที ่14 มีการเปลีย่นแปลง
ที่ส าคญัหลายประการในการก่อสร้าง ท าให้
ทางเดินกว้างขึ้นและยอดสูงขึ้น จากนั่นสร้าง
พลบัพลาในห้องโถงแบบกอธิค ในศตวรรษที่ 
15 ได้สร้างหอคอยเพิ่มเข้าไปอีก 2 หอคอย 
กลางศตวรรษเพิ่มแกลเลอรี่เข้าไปและตกแตง่
ภายใน แบบสไตล์บาโรก ชว่งสงครามโลกคร ัง้ที ่
2 โบสถ์ได้รบัความเสียหายอย่างหนัก และ
ไดร้บัการบูรณะในเวลาตอ่มา 
ชม โบส ถ์ เซนต์ลอเรนซ์ นู เรมเบิร์ ก  (St. 
Lorenz Church) เป็น 
คริสจกัรในยุคกลางของอดีตเมืองจกัรพรรดิ 
และโบสถ์ได้รบัความเสียหายอย่างรุนแรง
ในช่วงสงครามโลกคร ั้งที่ 2 และได้รบัการ



 

 

ศูนย์ประชุมหลกัของพรรคนาซี นอกจากเป็น
เมืองทีม่ีอดีตเกี่ยวกบัสงครามแล้ว นูเรมเบิร์กยงั
เ ป็นเมื องที่ เต็มไปด้วยความสวยงามและ
สถาปตัยกรรมอนังดงามตา่งๆมากมาย 
น าท่านชม เมืองเก่านูเรมเบิร์ก (Nuremberg 
Old Town)  
ถ่ ายรู ปด้านนอกก ับ  ป ร าสาท นู เ รม เบิ ร์ ก 
( Nuremberg Castle)  ห รื อ  Kaiserberg 
ปราสาทเกา่แกใ่นเขตก าแพงเมืองเกา่บนเนินเขา
เล็กๆของเมือง ก่อสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 11 
ดว้ยอฐิสีน ้าตาล 

 

บูรณะในภายหลงั เป็นหน่ึงในที่โดดเด่นที่สุด
ของครสิจกัรนิกาย 
ลูเธอรนัในแควน้บาวาเรีย  
ถ่ายรูปกบั บ้านอลัเบรชท์ ดึเรอร์ (Albrecht 
Durer’s House) อลัเบรชท์เป็นจิตรกรชาว
เยอรมนั เกิดในนูเรมเบริ์กเขาสรา้งชือ่เสียงและ
มีอิทธิพลไปท ั่วยุโรปต ั้งแต่อายุ20 ปี ผลงาน
ภาพวาดที่โด่งดงัที่สุดของเขา ได้แก่  Adam 
and Eveในปี 1507 และผลงานแกะสลกัไม้
อืน่ๆอีกมาย 

 

ถ่ายรูปกบั น ้าพุเชินเนอร์บรุนเนิน (Schoner 
Brunnen) หรือ Beautiful Fountain เป็นน ้าพุ
ที่ได้รบัการบูรณะอย่างสวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  1 4  เ พื่ อ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์ ข อ ง 
Hauptmarkt ของ 
นูเรมเบริ์ก ประเทศเยอรมนั 
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั ตวัน ้าพุ
สร้างขึ้นในสไตล์โกธิค มีความสูง 19 เมตร สี
ทองอรา่ม ซึง่ประกอบไปดว้ยรูปปั้นของเจ้าอิเล็ค
เตอร์ 40 องค ์นกับุญ ชาวยวิ และรูปประดบัอืน่ๆ 
และมีความหมายสื่อถึงจ ักรวรรดิโรม ันอ ัน
ศกัดิส์ิทธิ ์โดยน ้าพุแห่งน้ีถือเป็นน ้าพุที่อลงัการ

จากนัน้ท าทา่นเดนิทางไปยงัรา้นอาหารซึ่งมื้อน้ี
เราขอน าเสนอเมนูไสก้รอกเยอรมนั ในเยอรมนั
ไส้กรอกของแต่ละ เมืองจะมี เอกล ักษณ์ที่
แตกตา่งกนัไป ไสก้รอกของเมืองนูเรมเบิร์กนั่น
จะมีขนาดเล็กประมาณน้ิวมือ ตามธรรมเนียม
ด ัง้เดิมมกัจะน าไปย่างไฟ เสิร์ฟคราวละหกชิ้น 
พรอ้มกบั เซาแอร์เคราต ์ทีค่ลา้ยผกักาดดอง มนั
ฝร ั่ง และมสัตาร์ดที่ข้างจาน ซึ่งเมนูน้ีถือเป็น
เมนูขึน้ชือ่ของเมืองนูเรมเบริ์กเลยทเีดยีว 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 พิเศษ เมนูไส้กรอกเยอรมนั 



 

 

มากทีสุ่ดในเยอรมนั นกัทอ่งเทีย่วส่วนใหญจ่ะมา
ขอพรกบัน ้าพุน้ี วิธีการคือ ใหห้มุแหวนทองตรง
น ้าพุจ านวน 3 รอบ โดนที่ระหว่างหมุนให้อธิ
ฐานสิ่งที่ต้องการไปด้วย แล้วจะสมหวงักบัสิ่งที่
ปรารถนา  

 

 

ทีพ่กั Hotel Novotel Nuremberg Messe ระดบั 
4 ดาว  
หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 
 

Day5     เมอืงโรเธนเบริ์ก ออ้พ แดร์ เทาเบอร์ – เวริ์
ซบวร์ค 

 
เชา้     บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก อ็อพ แดร์ 
เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ใช้
เวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ช ั่วโมง) เป็น

ผ่านชม ป้อมปราการมลับอร์ก (Marienburg 
Fortress) ที่ต ั้งตระหง่านเหนือแม่น ้า ต ั้งแต่
สมยัเซลตกิ ป้อมปราการมลับอร์ก เป็นทีป่ระทบั
ของเจ้าชาย บิชอป และคอ่ยๆเปลีย่นจากอาคาร
ป้องกนัในยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาและต่อมาเป็น
พระราชวงัแบบบาโรก อิสระให้ท่านชมเมือง
ตามอธัยาศยั 



 

 

เมืองชนบทในแคว้นบาวาเรีย หมายความว่า 
ปราการแดงบนแม่น ้าเทาเบอร์ เมืองน้ีมีชื่อเสียง
ในเรื่องเตเมืองเก่าสมยัยุคกลางซึ่งไดร้บัการอนุ
รกัษณ์ไวอ้ยา่งดจีนถงึปจัจุบนั เมืองน้ียงัต ัง้อยูบ่น
ถนนสายโรแมนตกิซึ่งเป็นเสน้ทางทอ่งเทีย่วยอด
นิยมในตอนใต้ของฐับาวาเรีย น าท่านเยี่ยมชม 
เมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก (Rothenberg Old 
Town) ซึ่งต ัง้อยู่ภายในเขตก าแพงเมืองโบราณ 
ซึ่ งมุมที่สวยที่สุดของเมือง  คือ  เพลินไลน์  
(Plonlein) มีความหมายว่า จตัุรสัเล็ก ให้ท่าน
อสิระเดนิชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ค (Wurzburg) 
(ใช้เวลาในเดินทางประมาณ 40 นาที) เวิร์
ซบวร์ค เป็นเมืองในแคว้นบาวาเรีย ต ัง้อยู่ริมฝั่ ง
แมน่ ้าไมน์  
ผ่านชม พระราชวงัเวิร์ซบวร์ค (Wurzburg 
Residence) เป็นพระราชวงัของเจ้าชายบิชอป 
(Johann Philipp Franz von Schonborn) 
ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็มรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก สร้างขึ้นต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1720 – 1744 
เป็นหน่ึงในพระราชวงัสไตล์บาโรกทีย่ิ่งใหญ่ของ
ยุโรปและถือเป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
สถาปนิก Balthasar Neumann 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พกั  Hotel Mercure Wurzburg ระดบั 4 ดาว 

หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

 



 

 

 

Day6     เมอืงแฟรงก์เฟิร์ต – จตัรุสัโรเมอร์  

 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง แ ฟ ร ง ก์ เ ฟิ ร์ ต 
(Frankfurt) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1.30 ช ั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรฐัเฮ็ส
เซินและใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนั 
ต ัง้อยู่ริมฝั่ งแม่น ้าไมน์ และเป็นที่ต ัง้ของตลาด
หลกัทรพัย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป 
แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร ่ารวยที่สุดในกลุ่ม
สหภาพยุโรป  
น าท่านเดินชม จ ัตุร ัสโรเมอร์ (Romerberg 
Square) ต ัง้อยู่ในใจกลางเมืองเก่าของแฟรงก์
เฟิร์ต เป็นจตัุรสัที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมีน ้าพุ  
Justice อยู่ตรงกลาง ไม่เพียงแค่เ ป็นจตัุรสั
สาธารณะที่งดงามที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตเทา่นั่น 
แตยงัเป็นเขตทางเท้าทีผู่้คนพลุกพล่านทีสุ่ดของ
เมืองและเป็นทีต่ ัง้ของสถานที่ทอ่งเทีย่วมากมาย 
รวมถึงมีร้านค้าต่างๆมากมายเช่นกนั ณ จตัรสั
แหง่น้ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ   
ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึง่
สรา้งขึน้ใหมใ่น 
ปี 1954 จากแบบแปลนเดมิ ซึง่มีหอ้ง Imperial 
Hall อนัสงา่งาม  
ผ่ า นชม  Neues Rathaus or New Town 
Hall มีอายุต ัง้แต ่
ปี 1908 โบสถ์แบบโกธิกสมยัศตวรรษที่ 14 
แหง่เซนตล์ีโอนาร์ด  
ผา่นชม บ้าน Wertheim or Haus Wertheym 
อนัเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวทีร่อดชีวิตจากการ
โจมตีทางอากาศในปี 1944 ที่ท าลายเมือง
แฟรงก์เฟิร์ตเกา่ไปมาก 
 

 

ผ่านชม มหาวิหารนิกายโรมนัคาธอลิก แห่ง
แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) โดด
เดน่ดว้ยสีสนัทีส่วยงาม สรา้งดว้ยหนิทรายสีแดง
ในสไตล์โกธิกระหว่างศตวรรษที ่13 – 15 โดย
มีหอคอยสูง 95 เมตร มหาวิหารยงัคงโดดเด่น
ในเมืองทีเ่ต็มไปดว้ยตึกระฟ้าแหง่น้ี เป็นโบสถ์
เพียงไม่กี่แห่งในเยอรมนัที่ได้รบัการก าหนด
เป็นมหาวหิารอมิพีเรียล 
ถ่ายรูปกบั โรงโอเปรา่เฮาส์ (The Old Opera 
House) ต ัง้อยู ่
ใจกลาง Opera Square ของแฟรงก์เฟิร์ต 
สรา้งขึน้ในปี 1880  
ในสไตล์ High Renaissance ของอติาลี  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษอาหาร
ไทย 

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหาร
พ้ืนเมือง 
ทีพ่กั Hotel Mercure Frankfurt Messe ระดบั 4 

ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

 

 

 



 

 

 

 

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 ี
19.35 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย 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 

17 – 24 กนัยายน 2565 89,900 69,900 10,800 

24 กนัยายน – 01 ตุลาคม 2565 89,900 69,900 10,800 

 

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 30,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


