
	

	

	 	



	

	

   	

	  

วันที ่ โปรแกรมทัวร. 
อาหาร 

โรงแรม 
เช#า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบ ี     

2 เมืองมิวนิค – ชมเมืองมิวนิค – ช9อปป;<งจัตุรัสมาเรียน พลัทซE– ชิมเบียรEพร9อมขาหมูเยอรมัน    
Hotel NH Munich Messe 

              หรือเทียบเท+า 

3 
เมืองชวานเกา – เข9าชมปราสาทนอยชวานซไตลE ปราสาทต9นแบบของเจ9าหญิงนิทรา                     

เมืองการEมิช พารEเทินเคียรEเชิน    
Hotel Mercure Garmish Partenkirchen 

             หรือเทียบเท+า 

4 พิชิตยอดเขาซูกซป;ทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน – เมืองอุลEม – ชมโบถสEที่สูงที่สุดในโลก    
Hotel Maritim Ulm  

              หรือเทียบเท+า 

5 
เมืองสตุSตการEท – เมืองไฮเดลเบิรEกเมืองที่ถูกขนานนามวUาเปVนเมืองแหUงความโรแมนติก  

ชมถังไวนEที่ใหญUที่สุดในโลก – เมืองแฟรงเฟ;รEต     
Hotel Mercure Frankfurt Messe 

               หรือเทียบเท+า 

6 เมืองรูเดสไฮมE อัม ไรนE – นั่งกระเช9าชมไรUองุUนติดแมUน้ำไรนE – ชิมไวนEนานาชนิด - ช9อปป;<งเมืองแฟรงเฟ;รEต    
Hotel Mercure Frankfurt Messe 

                หรือเทียบเท+า 

7 สนามบินแฟรงเฟ;รEต – สนามบินอาบูดาบ ี     

8 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูม ิ     



	

	

	

Day1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบ ี

 

18..00 นัดหมายพร#อมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

โปรดสังเกตุปAาย เลทสCโกกรุDป พบเจ#าหน#าที่คอยให#การต#อย

รับพร#อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให#แกMทMาน 

21.05 ออกเดินทางสูM สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตสC 

โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที ่ยวบินที่ EY 407 

(บริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่อง) ใช#เวลาในการ

เดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาท ี

 

 
 

	

Day2 สนามบินอาบูดาบ ี– สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – ชQอปปRSง

ถนนมาเรียน พลัทซ. – ชิมขาหมูเยอรมันเลิศรสพรQอมเบียร.  

	
00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตสC และรอตMอ

เครื่อง  

02.50 ออกเดินทางสูM สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เท ี ่ยวบ ิน EY 005 (บร ิการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช#เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 

นาท ี

06.55 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผMานการตรวจคน

เข#าเมืองรับสัมภาระผMานจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 

นำทMานเดินทางสูM เมืองมิวนิค (Munich) (ใช#เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป]นเมืองที่ใหญMที่สุดของรัฐไบเอิรCน ประเทศ

เยอรมัน เป]นเมืองที่ใหญMเป]นอันดับ 3  ในเยอรมันรองจาก

เบอรCลินและฮัมบวรCค มิวนิคตั้งอยูMบนฝbcงแมMน้ำอีซารC ซึ่งเป]นแมMน้ำ

สาขาของแมMน้ำดานูบ  

นำทMาน ถMายรูปด#านนอกกับ อัลลีอันทซ.อาเรนา (Allianz 

Arena Stadium) สนามฟตุบอลในประเทศเยอรมัน เปfดใช#งาน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป]นสนามฟุตบอลที่สามารถ

เปลี่ยนสีด#านนอกได#   
	

	

	 	



	

	

	

นำทMานชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยูM

ด#านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ. (Marienplatz) จัตุรัส 

มาเรียน พลัทซC หรือ จัตุรัสพระแมMมารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนคร

มิวนิค ถือเป]นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาตั้งแตM ค.ศ. 1158 และยังเป]น

ที่ตั้งของเสาอนุสรณC พระแมMมารี ซึ่งตั้งตระหงMานที่จัตุรัสแหMงนี้มา

ตั้งแตM ค.ศ. 1638 ในปbจจุบัน ด#านเหนือของจัตุรัสนี้เป]นที่ตั้งของ

ศาลาวMาการเมืองแหMงเกMา และด#านตะวันออกเป]นที่ตั ้งของศาลา

การเมืองแหMงใหมM จัตุรัสนี้ถือวMาเป]นแลนดCมารCคของมิวนิคเลยก็วMาได# 

ซึ่งมีร#านอาหาร ร#านสินค#า แบรนดCเนมตMางๆ ให#ทMานเดินเลือกชมได#

อยMางมากมาย แถมที่นี่ยังมีสถาปbตกรรมตMางๆที่ออกแบบและตกแตMง

สไตลCโกธิค อิสระให#ทMานเดินชมเมืองและช#อปปflงตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

         อิสระให#ทMานเดินชมเมืองและช#อปปflงตามอัธยาศัย 

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 พิเศษเบียร. 1 ลิตร และเมนูขาหมูเยอรมัน 

ที่พัก   Hotel NH Munich Messe 4 ดาว หรือเทียบเทMา 
	

Day3     เมืองชวานเกา – เขQาชม Neuschwanstein Castle        

เมืองการ.มิช พาร.เทินเคียร.เชิน 

 

เช#า รับประทานอาหารเช#า ณ ห#องอาหารโรงแรม 

นำทMานเดินทางสูM เมืองชวานเกา (Schwangau) (ใช#เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ชวานเกาเป]นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย 

ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั้งอยู Mติดกับชายแดนประเทศ

ออสเตรีย เมืองนี ้เป]นเมืองที ่ตั ้งปราสาทที่มีชื ่อเสียงที ่สุดของ

เยอรมันอยMางปราสาทนอยชวานซไตนCและปราสาทโฮเฮนชวาเกา 

ให#ทMานอสิระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

นำทMานเข#าชม ปราสาทนอยชวานซไตน. (Neuschwanstein 

Castle) เป]นปราสาทตั ้งอยู Mในเทือกเขาแอลปzแถบบาวาเรีย 

ประเทศเยอรมัน สร#างในสมัยพระเจ#าลูทวิชที่ 2 แหMงบาวาเรีย 

ในชMวง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตาม

จินตนาการของพระเจ#าลุดวิทที่ 2 แหMงบาวาเรีย มีพระประสงคCให#

จัดสร#างขึ้นเพื่อเป]นที่ประทับอยMางสันโดษ หMางจากผู#คน  

และเพื่ออุทิศให#แกM มหากวีชื ่อ ริชารCท วากเนอรC ผู #ซึ ่งเป]นแรง

บันดาลใจในการสร#างให#เป]นไปตามบทประพันธCเรื่อง โลอินกรีน มี

เนื้อหาเกี่ยวกับอัศวินขี่หงสCขาว ดังนั้น ปราสาทแหMงนี้จึงได#รับการ

ตกแตMงตามเรื ่องราวในบทประพันธCดังกลMาว ปราสาทนี ้เป]น

ปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป]นต#นแบบของการ



	

	

	

สร#างปราสาทเทพนิยายเจ#าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนียCแลนดCและ

โตเกียวดิสนียCแลนดC รวมไปถึงแดนเนรมิต 

 
	

	

จากนั้น นำทMานเดินทางสู M เมืองการ.ม ิช พาร.เทินเคียร.เชิน 

(Garmish Partenkirchen) (ใช#เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เป]นเมืองชนบททางใต#ของรัฐไบเอิรCน ติดกับพรมแดนประเทศ

ออสเตรีย ถือเป]นแหลMงเลMนสกีที่มีชื่อเสียงแหMงหนึ่ง เมืองนี้เคยเป]น

สถานที ่จัดโอลิมปfกฤดูหนาว บริเวณใกล#เคียงเป]นทั ้งของเขา

ซูกซปfทเซ และยังเป]นบ#านเกิดของคีตกวีชื่อดังอยMาง ริชารCท ชเต

ราสC  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน 

ที่พัก Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen 4 ดาว  

หรือ เทียบเทMา 

Day4     พิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนั – ยอดเขา Zugspitze       

เมืองอุล.ม 

 

เช#า รับประทานอาหารเช#า ณ ห#องอาหารโรงแรม 

         นำทMานเดินทางสู M ซูกชปRทเซ (Zugspitze) นำทMานนั ่งกระเช#า 

(Cable car) ขึ้นสูMยอดเขาซูกชปfทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมัน 

มีความสูง 2,600 เมตร แม#ฤดูร#อนทMานก็สามารถสัมผัสได#ถึงพลังอัน

ยิ ่งใหญMแหMงธรรมชาติได#ที ่นี ่ ไมMวMาจะเป]น สายลม หน#าผา หิมะ 

น้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง ชม โบถส.ที่สูงที่สุดของเยอรมัน อิสระให#ทMาน 



	

	

	

	

         ชมธรรมชาติและถMายรูปตามอัธยาศัย หลังจากใช#พละกำลังในการทำ

กิจกรรมตMางๆแล#ว เราจะนำทMานรับประทานอาหารกลางวัน บนยอด

เขาแหMงนี้ ด#วยร#านอาหาร Panorama 2962 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

ถึงเวลานำทMานนั่งกระเช#าลงมาสูMด#านลMาง ในขณะที่ทMานนั่งกระเช#า

สามารถมองลงไปด#านลMางจะเห็นทะเลสาบไอบCเซและเชิงเขาแอลปz

ได# ซึ่งเป]นภาพที่สวยงามจนต#องตะลึงเลยทีเดียว 

นำทMานเดินทางสูM เมืองอุล.ม (Ulm) (ใช#เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชั่วโมง) เมืองอุล.ม (Ulm) (ใช#เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 

เป]นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอรCทเทิมแบรCค อยูMทางตอนใต#ของประเทศ

เยอรมัน อยูMทางฝbcงตะวันตกของแมMน้ำดานูบ อุลCมยังเป]นบ#านเกิดของ

ไอนCสไตนCด#วย 

นำทMานชม อุล.มมินสเตอร. (Ulm Minster) เป]นครสิตจักรนิกายลู

เธอรัน เป]นครสิตจักรที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 161.53 

เมตร 
	 	



	

	

	

นำทMานชม ย�านชุมชนชาวประมงเก�าแก� (Fishermen’s and 

Tanner’s Quarter) ตั้งอยูMใกล#แมMน้ำดานูบ ในอดีตเคยเป]น

ศูนยCกลางสำคัญของเมืองแหMงนี้ จุดเดMนคือยังคงอนุรักษCไว#อยMางดี  

มีสถาปbตยกรรมที่สวยงาม มีลำคลองไหลผMานไปบรรจบกับแมMน้ำ

ดานูบ ปbจจุบันยMานนี้กลายเป]นร#านค#า บารC และร#านอาหารตMางๆ

มากมาย  

นำทMานชม กำแพงเมืองเก�าอุล.ม (Ulm Town Walls) กำแพงเมือง

เกMาริมแมMน้ำดานูบ ที่สร#างจากอิฐ ในป� 1482 อิสระให#ทMานเดินชม

เมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน 

ที่พัก   Hotel Maritim Ulm 4 ดาว หรือ เทียบเทMา 

 

	

Day5     เมืองสตุ�ตการ.ท – เมืองไฮเดลเบิร.ก – เมืองแฟรงเฟRร.ต 

 

เช#า รับประทานอาหารเช#า ณ ห#องอาหารโรงแรม 

นำทMานเดินทางสูM สตุ�ตการ.ท (Stuttgart) (ใช#เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) เป]นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญMที่สุดของรัฐบาเดนเวิรCทเทม

แบรCก ตั้งอยูMบนแมMน้ำ Necker ในหุบเขาที่อุดมสมบูรณC เป]นที่ตั้งของ

เคานตCและตMอมาคือกษัตริยCแหMงเวิรCทเทมแบรCกและพวกเขาได#ทิ้ง

พระราชวังไว# ซึ่งภายหลังกลายเป]นอาคารราชการและพิพิธภัณฑC 

สตุ DตการCท ยังเป]นเมืองแหMงการผลิตรถยนตC สำนักงานใหญMของ 

Mercedes Benz และ Porsche ล#วนอยูMที่เมืองนี ้

นำทMานชม จัตุรัสพระราชวัง (Schlossplatz Square) ใจกลาง

เมืองสตุ DตการCท เป]นพื ้นที ่ด #านหน#าของ Neues Schloss  หรือ  

New Palace พื้นที่ด#านหน#าเคยเป]นสวนพักผMอนสMวนตัวและลาน

ขบวนพาเหรด แตMปbจจุบันเป]นสถานที่สำหรับผู#คนในสตุDตการCท ซึ่ง

สวนประดับประดาไปด#วยน้ำพุ และอนุสาวรียCสำหรับวิลเลี่ยมที่ 1 

ทางด#านทิศใต#เป]นพระราชวังเกMาแบบโกธิก สำหรับเคานตCแหMงเวิรC

ทเทมแบรCก ซึ่งปbจจุบันเป]นพิพิธภัณฑCของรัฐ 

นำทMานเดินสูM ถนนโคนิจซตราสเซอ (KoenigStrasse) ถนนคนเดิน

ตั้งแตMป� 1977 เป]นถนนช#อปปflงสายหลักของเมืองสตุDตการCท และเป]น

ถนนช#อปปflงที่ใหญMเป]นอันดับสองของเยอรมัน มีความยาวประมาณ 

1.2 กิโลเมตร อิสระให#ทMานเดินช#อปปflงอยMางเพลิดเพลิน 
 

	

	



	

	

	

	

นำทMานเดินทางสูM เมืองไฮเดลเบิร.ก (Heidelberg) (ใช#เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ไฮเดลเบิรCกเป]นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอรCทเทม

แบรCก ตั้งอยูMบนแมMน้ำเน็คคารC เป]นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเกMาแกM 

อาคารและสถาปbตยกรรมเป]นสไตลCบาโรก ทำให#ไฮเดลเบิรCกถูกขนาน

นามวMา เป]นเมืองแหMงความโรแมนติก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

ชม สะพานที่ทอดผ�านแม�น้ำเน็คคาร. (Alte Brucke Old Bridge) 

สะพานเกMาแกMกวMา 200ป� เป]นสะพานที่สร#างจากหินทั้งหมด สะพาน

นี้ประดับประดาด#วยประติมากรรม 2 ชุด คือ การแสดงความเคารพ

ตMอชารCลสC ธีโอดอรC และอีกชุดหนึ่งสำหรับเทพีมิเนอรCวาแหMงโรมัน 

นำทMานข#ามมาสูMเขต เมืองเก�า Altstadt เมืองเกMาอันรุMงโรจนCของไฮ

เดลเบิรCก  

นำทMานนั่งรถรางขึ้นสูMที่ตั้งของ ปราสาทไฮเดลเบิร.ก (Heidelberg 

Castle) ตั้งอยูMสูงเหนือเขต Altstadt และแมMน้ำ Neckar 80 เมตร 

ปราสาทนี้เคยเป]นที่ประทับของ Prince Electors ของไฮเดลเบิรCก 

ปbจจุบันเป]นสถานที่ปรักหักพังที่สวยงามที่สุดแหMงหนึ่งของโลก 

ปราสาทแหMงนีเ้ริ่มสร#างจากการเป]นปAอมปราการใน ศตวรรษที่ 13 

และในศตวรรษที่ 15-16 ได#ขยายเป]นวังให#เหมาะกับจักรพรรดิ

ของไฮเดลเบิรCก เป]นสิ่งกMอสร#างจากยุคเรเนซ็องสC ซึ่งในห#องใต#ดิน

ของปราสาทมีความมหัศจรรยCที่ต#องมีทางเข#าของตัวเอง มี 

Heidelberg Tun ถังไวน.ที่มีขนาดใหญ�ที่สุดในโลก สร#างขึ้นในป� 

ค.ศ.1751 เมื่อสร#างแล#วเสร็จสามารถบรรจุไวนCได#ถึง 221,726 ลิตร 

ตั้งแตMนั้นมาความจุของมันก็ลดลงสองพันลิตรเนื่องจากไม#มีอายุมาก

โดยย#อนกลับไปที่ถังแรกจากศตวรรษที่ 16 ที่ถูกทำลายในสงคราม 

อิสระให#ทMานตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปราสาท และความ

งดงามของวิวทิวทัศนCของแมMน้ำและเมือง 

นำทMานเดินทางสูM เมืองแฟรงเฟRร.ต (Frankfurt) (ใช#เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45  ชั่วโมง) เป]นเมืองที่ใหญMที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญM

เป]นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยูMริมฝbcงแมMน้ำไมนC และเป]น

ที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยCแฟรงกCเฟfรCตและธนาคารกลางยุโรป  

แฟรงกCเฟfรCตเป]นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุMมสหภาพยุโรป  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 4 ดาว  

        หรือ เทียบเทMา 
	

	



	

	

ขึ้น ถังไวนCนี้ต#องใช#ไม#โอDกถึง 130 ต#น อันที่จริงแล#ว Heidelberg 

Tun เป]นถังที่ห#าใน แนวถังไวนCขนาดใหญMที่พระราชวัง 

 
	

	

Day6     รูเดสไฮม. อัม ไรน. – นั่งกระเชQาชมไร�องุ�น – ชิมไวน.นานาชนิด

เมืองแฟรงเฟRร.ต 

 

เช#า รับประทานอาหารเช#า ณ ห#องอาหารโรงแรม 

นำทMานเดินทางสู M เมืองรูเดสไฮม. อัม ไรน. (Rudesheim am 

Rhein) (ใช#เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี้เป]นเมืองที่มี

ชื่อเสียงในการผลิตไวนCของเยอรมัน ตั้งอยูMในหุบเขาไรนCและเป�นส�วน

หนึ่งของมรดกโลกขององค.กรยูเนสโก ผู#ที่ตั้งถิ่นฐานกลุMมแรก คือ

ชาวเคลลC เมืองนี้ถูกค#นพบครั้งแรกในป� ค.ศ. 1074 แหลMงรายได#หลัก

มาจากการปลูกและการขนสMงไวนC เมืองนี้ขึ้นชื่อในด#านการผลิตไวนC

ขาวคุณภาพสูง เป]นเมืองเกMาที่สวยงามและโรแมนติกเชื่อมตMอกับแนว

แมMน้ำไรนC  

นำทMานนั่งกระเช#าชื่นชมและเพลิดเพลินกับเนินเขาที่สวยงาม มีซาก

ปราสาท และไรMองุMนขนาดใหญM ให#ทMานได#ชื่นชมอยูMเบื้องลMาง 

นำทMาน ชิมไวน.นานาชนิด (Wine Tasting)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 

นำทMานเดินทางกลับสูM เมืองแฟรงเฟfรCต เที่ยวชมเมืองแฟรงเฟfรCต 

นำทMานเดินชม จัตุรัสโรเมอร. (Romerberg Square) ตั้งอยู Mในใจ

กลางเมืองเกMาของแฟรงกCเฟfรCต เป]นจัตุรัสที่มีรูปทรงไมMปกติ และมี

น้ำพุ  Justice อยูMตรงกลาง ไมMเพียงแคMเป]นจัตุรัสสาธารณะที่งดงาม

ที่สุดของแฟรงกCเฟfรCตเทMานั้น แตMยังเป]นเขตทางเท#าที่ผู#คนพลุกพลMาน

ที่สุดของเมืองและเป]นที่ตั้งของสถานที่ทMองเที่ยวมากมาย รวมถึงมี

ร#านค#าตMางๆมากมายเชMนกัน ณ จัตรัสแหMงนี้ยังเป]นที่ตั ้งของ ศาลา

กลางเก�า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร#างขึ้นใหมMในป� 1954 

จากแบบแปลนเดิม ซึ ่งมีห#อง Imperial Hall อันสงMางาม ผMานชม 

Neues Rathaus or New Town Hall มีอายุตั้งแตMป� 1908 โบสถC

แบบโกธิกสมัยศตวรรษที ่ 14 แหMงเซนตCลีโอนารCด ผMานชม บQาน 

Wertheim or Haus Wertheym อันเกMาแกM ซึ่งเป]นอาคารเดียวที่

รอดจากการโจมตีทางอากาศในป� 1944  

ชม มหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห�งแฟรงก.เฟRร.ต (Frankfurt 

Cathedral) โดดเดMนด#วยสีสันที่สวยงาม สร#างด#วยหินทรายสีแดงใน

สไตลCโกธิกระหวMางศตวรรษที่ 13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 เมตร มหา

วิหารยังคงโดดเดMนในเมืองที่เต็มไปด#วยตึกระฟAาแหMงนี้ เป]นโบสถCเพียง

ไมMกี่แหMงในเยอรมันที่ได#รับการกำหนดเป]นมหาวิหารอิมพีเรียล 



	

	

 
	

ถMายรูปกับ โรงโอเปร�าเฮาส. (The Old Opera House) ตั้งอยูMใจ

กลาง Opera Square ของแฟรงกCเฟfรCต สร#างขึ้นในป� 1880 ในสไตลC 

High Renaissance ของอิตาลี  

อิสระให#ทMานเดินชมเมืองและช#อปปflงตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 

       4 ดาว หรือ เทียบเทMา 
	

	

Day7 สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ – สนามบินอาบดูาบ ี
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ EF นาท)ี 

11.20 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airline  เทีNยวบนิทีN  
EY 002(บรกิารอาหารและเครืNองดืNมบนเครืNอง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั Nวโมง 30 นาท ี

19.20 เดนิทางถงึ สนามบินอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพืNอรอการเปลีNยนเครืNองกลบัสูก่รงุเทพฯ 
21.45 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิูประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีNยวบนิทีN EY 402 

(บรกิารอาหารและเครืNองดืNมบนเครืNอง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชั Nวโมง 30 นาท ี
 

Day8 สนามบินสวุรรณภมิู - ประเทศไทย 
 

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 9-; ท่าน 
ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตั >วเครื@องบิน 
ราคา 

ห้องพกัเดี@ยว 

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 

	

อตัราคา่บรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 7 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 20,JJJ บาท 
อตัรานีK ยงัรวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิQน และ หวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 7,SJJ บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซ่ีาเชงเกน้ ราคาประมาณ V,JJJ บาท (ราคาอาจมกีารเปลีQยนแปลงตามคา่เงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีQของบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกในการยืQน และใหค้าํแนะนําแก่ทา่น 

 
สาํคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีQเหลอื dJ วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นั Kน 

2. อตัราคา่บรกิารนีK จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ท่าน ขึKนไป ในแต่ละคณะ กรณีทีQมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีQกาํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ jในการเลืQอน
การเดนิทาง หรอืเปลีQยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิQมขึKน เพืQอใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีQตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั lวเครืQองบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีQเจา้หน้าทีQทุกครั Kงก่อนทาํการออกบตัรโดยสาร เนืQองจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีQยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีQเป็นเพยีงการแนะนําเทา่นั Kน 

4. นกัท่องเทีQยวทีQตอ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ สง่เอกสารเพืQอขอวซ่ีาหมูค่ณะก่อนเดนิทางอยา่งน้อย VS วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ oJ วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกวา่ทีQระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ jในการขอวซ่ีาประเภทอืQนซึQงอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิQม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของทา่น 

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

 



	

	

 



	

	

  



	

	

 



	

	

  



	

	

 



	

	

  



	

	

 

  



	

	

	


