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EUROPE MASTERPIECE 
อิตาลี – ออสเตรีย – ลิคเตนสไตน์ - เยอรมน ี 

เมืองน่ารัก บรรยากาศดี รับประกันความสวยงาม 
10 วัน 7 คืน / บินตรง โดยสายการบินไทย 
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     โปรแกรมทวัรท่ี์น่าสนใจ 

 มิลาน เมืองแฟชัน่ระดบัโลก ชม Duomo ทีส่วยงามทีสุ่ดของอิตาลี 

 เซอรมิ์โอเน่ เมืองสวยงามตดิทะเลสาบกราดา้ สมัผสักลิ่นอายโรมนั 

 โบลซาโน่ เมืองสวยของอิตาลี โด่งดงัจาก National Geographic 

 อุทยานโดโลไมท ์ทีส่วยงาม สุดตระการตา (UNESCO) 

 หมู่บา้นซีเฟลด ์หมู่บา้นสกีทีส่วยทีสุ่ดของออสเตรยี 

 อินนบู์รคส ์เมืองหลวงแควน้ทโิรล เมืองน่ารกัรมิแม่น ้าอินน ์

 มิทเทน็วาลด ์หมู่บา้นเฟรสโก ้ทีมี่ชื่อเสียงทางดา้นไวโอลิน 

 พชิิตยอดเขาหิมะซุกสปิตเซ่ สูงทีสุ่ดของเยอรมนั Top of Germany 

 ปราสาทลินเดอฮอฟ ปราสาทสุดอลงัการ 1 ใน 3 ของกษัตรยิล์ดุวิกที2่ 

 วาดุซ รฐัอิสระของประเทศลิคเตนสไตน ์ชมวิวปราสาทอนังดงาม 

 ลินเดา เกาะของเยอรมนั ชมเมืองเก่าที่มีบรรยากาศอนัสวยงาม 

 ททิเิซ่ ตน้ก าเนิดนาฬิกาคุก๊คู และเคก้ Black Forest  

 ไฮเดลเบิรก์ เมืองคลาสสิคเมืองหน่ึงของเยอรมนัทีห่า้มพลาด ชมถงัไวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 ชมหมู่บา้นสวยระดบัโลก Trier, Cochem, Koblenz, Bad Homburg สวยงามอยา่งยิ่ง (Masterpiece) 

 Trier เมืองแห่งรมิแม่น ้าโมเซล เก่าแก่ทีสุ่ดของเยอรมนั 

 Cochem ชมทศันียาพทีส่วยงาม วิวปราสาทอนัตระหง่านทีห่า้มพลาด 

 Koblenz เมืองน่ารกัของเยอรมนั ที่มีแม่น ้า2สาย มาบรรจบกนั 

 Bad Homburg เมืองเล็กๆมีความน่ารกัทีมี่ชื่อเสียงดา้นสปาน ้าแร ่

 ล่องเรอืชม แม่น ้าไรน ์ชมวิวปราสาทและไร่องุ่นของเยอรมนั 

 ชอ้ปป้ิงแฟรงเฟิรต์ สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนแูนะน า 
อาหารพื้นเมือง ขาหมเูยอรมัน/ปลาเทราซ์/อาหารไทย 

ราคารวมทกุอย่างแล้ว 
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22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการ
บินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทปีเตอร์ แพลเนท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 

 

00.40 น. บินตรงสู่กรุงมิลาน โดยเที่ยวบินไทย TG940 
7.05 น. เดินทางถึง สนามบินมัลเพนซา มิลาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
  น าชมจตุรัสของเมือง มหาวหิารดโูอโม (Duomo) (ระยะทาง 50 ก.ม./ใช้เวลา 1 ชม.) เป็น

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิก  เป็นโบสถ์แคทอลิคหินอ่อนสีขาวที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และชม แกลเลอรี
วิคตอเรีย (Galleria Vittorio Emanuele) ช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน
เมืองมิลาน มีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ
ในอิตาลี และ อนุสาวรีย์ศิลปินชื่อดังในยุคเรเนสซองส์ คือ ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ที่อยู่บริเวณ
ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  อาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

(1)ศกุร์ที ่3 เม.ย. 2563  สนามบนิสวุรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 

(2) เสาร์ที ่4 เม.ย. 2563  มลิาน – เซอรม์โิอเน ่– โบลซาโน ่
 

 

ก าหนดเดินทาง 3-12 เมษายน 2563 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง เซอรม์โิอเน ่ (Sirmione) 
(ระยะทาง 131 ก.ม./ใช้เวลา 2 ชม.) เมือง unseen 
อีกเมืองของอิตาลี ที่มีอารธรรมอันเก่าแก่กว่า 2,000 
ปี ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีฐานะในยุคสมัยโรมันใช้
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เมืองแห่งมีลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็นแหลมย่ืนเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา 
(Garda Lake) เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและ
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดที่มาชม
ความคลาสสิคแบบสไตล์โรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ 

  พร้อมชิมเจลาโต้ (ไอศครีมอิตาเลียน) อาทิ Cremeria Bulian, Gelaterai Mirkoz 

 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ โบลซาโน ่(Bolazano) (ระยะทาง 160 ก.ม./ใช้เวลา 2.15 ชม.) เมืองที่

ล้อมรอบด้วยแม่น้ า Talvera ผสมผสานด้วยเนินเขา ทุ่งหญ้า ไร่องุ่นและเทือกเขาโดโลไมท์ 
ได้อย่างลงตัวที่มีความสวยงามอย่างมาก เมือง
แห่งนี้รู้จักแพร่หลาย เนื่องจาก National 
Geographic ได้มาถ่ายท าสารคดีการค้นพบซาก
มนุษย์ที่ฝังอยู่ 
ใต้หิมะบนยอดเขาสูง และถูกน าลงมาไว้ที่โบลซา
โน่  
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ค่ า   อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  Four Point Sheraton หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

เช้า   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ อุทยานแหง่ชาตโิดโลไมท ์(Dolomite) (ระยะทาง 36 ก.ม./ใช้เวลา 40 น.)อุทยาน
ในเขตเทือกเขาโลเมทเต ้ หรือ โดโลไมท์ (UNESCO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่
ทอดตัวอยู่ในเขตอิตาลีตอนเหนือ มียอดเขารวม 18 ยอด ที่มีความสูงถึงกว่า 3,000 เมตรและ
ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ของแคว้นทิโรลใต้ และ แคว้นเวเนโต้  
 เดินทางสู่ ออรต์เิซ ่(Ortisei) เมืองสีสันที่มีบรรยากาศน่ารักๆ ถูกซ่อนอยู่ในอุทยานโดโลไมท์ 
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโดโลไมท์ ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา ภายในเมืองมีร้านค้า 
ร้านอาหาร ให้ท่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศและอิสระตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  อาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

(3) อาทติยท์ี ่5 เม.ย. 2563 โบลซาโน ่– อทุยานโดโลไมท ์– ออรต์ิเซ ่–  
วาล ด ิฟเูน ่- ทะเลสาบเบรยีส –  

คอรต์นิา่ ดอมปาสโซ ่
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นวาล ด ิฟเูน ่(ระยะทาง 31 ก.ม./ใช้เวลา 35 น.) หมู่บ้านเล็กๆ 
ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม น าท่านแวะถ่ายรูปกับยอดเขาอีกแห่งของโดโลไมท์ จากนั้น
น าท่านชมวิวแสนสวยอีกจุดที่ Santa Maddalena ที่ท่านสามารถเห็นภาพโบสถ์ St. Johann 
Church กับฉากหลังสุดตระการตา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบเบรียส (Braies Lake) (ระยะทาง 71 ก.ม./ใช้เวลา 1.20 ชม.)ซึ่งอยู่ ในเขตอทุยาน
แหง่ชาต ิFanes Sennes Braies เขตป่าสงวนที่ ใหญท่ี่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์ อิสระท่าน ถ่ายภาพความ
งดงามของทะเลสาบ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ เมอืงคอรต์นิา่ ดอมปาสโซ ่(Cortina D’Ampezzo) (ระยะทาง 47 
ก.ม./ใช้เวลา 50 น.) เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The 
Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เปน็ 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้
เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเปน็สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ 
เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้ถูกขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโล
ไมท ์

ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   Hotel Bellevue Suites & Spa หรือเทียบเทา่ 
 
  
 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมซิลูนิา่ (Misurina Lake) (ระยะทาง 14 ก.ม./ใช้เวลา 20 น.) 
ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขาที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งในโดโลไมท์ เป็น
ทะเลสาปธรรมชาตทิี่ใหญท่ี่สุดในหุบเขาแห่งเขตแคว้นเวเน็ตโต้ ในอิตาลี นอกจากสัมผัสทัศนียภาพ
ที่งดงามแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิที่มีการวิจัยว่าอากาศบริเวณนี้มีค่าความบริสุทธ์ิที่สูง
มากจนท าให้ถูกเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์บ าบัดโรคหอบหืดในเด็กแห่งเดียวในอิตาลี น าท่านเดนิเล่นชมวิว
ทะเสสาบเก็บภาพสุดความประทับใจ 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่อินน์บรูคส์ 

 

(4) จนัทรท์ี ่6 เม.ย. 2563  คอรต์นิา่ฯ - อทุยานโดโลไมท ์–    
     ทะเลสาบมซิูรนิา่ – อนินบ์รคูส ์– ซเีฟลด ์
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กลางวัน  อาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อนินบ์รคูส ์(Innsbruck) (ระยะทาง 152 
ก.ม./ใช้เวลา 2.30 ชม.)เมืองหลวงของแคว้นทีโรลท่านจะได้เห็นความ
แตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ที่ส่ังสม
มานานกว่า 800 ปี น าท่านชมเมือง ที่ตัง้อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขา
แอลป์ที่สูงเสียดฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี ประทับใจไปกับ
บ้านเรือนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างงดงามไม่
ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้หรือไม้เลื้อยตามบานประตูหน้าต่าง พร้อมเลือกซื้อ
คริสตัล Swarovski 

 น าท่านถ่ายภาพกับ หลงัคาทองค า (Goldenes Dachl) ศิลปะโกธิกตอนปลายประดับด้วยแผ่น
ทองแดงเคลือบทอง 2,657 ชิ้น ซึ่งสมัยจักรพรรดิมักซิมิเลียนที่ 1 ทรงให้สร้างเพื่อใชเ้ป็นที่
ประทับชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบันไดร้ับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นให้ท่านอิสระชม
บ้านเมืองสวยสดงดงาม  

 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งสกีรีสอร์ท 
หมูบ่า้นซเีฟลด ์(Seefeld) (ระยะทาง 27 ก.ม./
ใช้เวลา 30 น.) เป็นหมูบ่้านที่สวยที่สุดแห่งหนึง่
ของออสเตรีย ซีเฟลด์เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
โอลิมปิคฤดูหนาวถึงสองครั้ง และเป็นศูนย์กลาง
ของกีฬาสกี ธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก   Das Hotel Eden หรือเทียบเท่า 
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เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หมูบ่า้นมดิเทน็วาลด ์(Mittenwald) (ระยะทาง 15 ก.ม./ใช้เวลา 20 น.) 

 หมู่บ้านเล็กๆสุดแสนน่ารัก ที่อยู่ระหว่างพรหมแดน
ประเทศเยอรมัน และ ออสเตรีย ล้อมรอบไปดว้ย
เทือกเขาแอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่า “หมู่บ้านที่สวยติด
อันดับของเยอรมัน” ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen 
อีกด้วย คล้ายหมู่บ้านตุ๊กตาริมภูเขาสูง และมี
ประชากรอาศัยอยู่เพียงแค่หลักพันเท่านั้น เปน็
หมู่บ้านที่มีบรรยากาศน่าเดินเล่น ถ่ายภาพเก็บ
บรรยากาศอันสงบ ที่แห่งนี้ยังมีชื่อในเรื่องการท า
ไวโอลินมาเกือบ 300 ปี จุดเด่นทีท่ าให้หมูบ่้านแห่งนี้
กลายเป็นหมู่บ้านสุดแสนโรแมนติก ด้วย
องค์ประกอบทุกอย่างรวมกันทั้งอาคารบ้านเรือน 
โบสถ์ ผู้คน และวิถีชีวิต จนเกอเธ่ ศิลปินคนดังแห่ง
เยอรมัน ต้องบันทึกไว้ว่า นี่คือ A living picture 
book หนังสือภาพที่มีชีวิต เพราะทุกผนงัอาคารถูกวาดไว้ด้วยลวดลายสวยงาม ทั้งเรื่อง
เก่ียวกับศาสนา ความเชื่อ และเหตุการณ์ในอดีต 

น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาหมิะซกุสปติเซ ่ (Zugspitze) (ระยะทาง 30 ก.ม./ใช้เวลา 40 
น.) ยอดเขาหิมะที่สูงที่สุดในเยอรมัน สัมผัสความสวยงามของวิวบนยอดเขา ที่ความสูง 2,962 
เมตร โดยขึ้นกระเช้า Gletscherbahn เดินทางสู่ยอดเขา ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์
ได้ถึง 4 ประเทศ ทั้งเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาล ี และยังเป็นสวรรค์ของ
นักท่องเที่ยวและนักสกีจากทั่วโลก 

(5) อังคารที ่7 เม.ย. 2563ซเีฟลด ์- มทิเทน็วาลด ์– ยอดเขาซกุสปติเซ ่
ปราสาทลนิเดอฮอฟ 

การม์ชิ พารเ์ทนเคยีรเ์ชน่ 
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กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ินบนยอดเขา 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 36 ก.ม./ใช้เวลา 40 น.) น าท่านเข้าชม 

ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ (Linderhof Palace) 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้สร้างขึ้นมา
นับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทบัใจใน
พระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่สวยที่สุดใน 3 ปราสาทที่
พระองค์ทรงสร้างขึ้น โดยใชเ้วลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโค โคแบบฝรั่งเศส น าท่านเข้าชม
ห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดใหท้่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทม,
ห้องเสวย,ห้องแต่งตัว และอ่ืนๆ ทีเ่ต็มไปด้วยสถาปัตกรรมอันงดงาม 

 
 

   

    

 

 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เชน่ (Garmisch-Partenkirchen) 
(ระยะทาง 26 ก.ม./ใช้เวลา 30 น.)เมืองตากอากาศสุดโรแมนติคมไตล์บาวาเรียน
ท่ามกลางหุบเขาหิมะ หนึ่งในเมืองสวยงามอันดับต้นๆของเยอรมัน เมืองนี้ยังเคยถูกจัด
กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวเมื่อครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ. 1936 
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ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Atlas Grand Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เดินทางสู่เมือง วาดซุ (Vaduz) (ระยะทาง 173 ก.ม./ใช้เวลา 
2.50 ชม.) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ าไรน์ (Rhine River) 
แม่น้ าที่ยาวและส าคัญที่สุดในยุโรป น าท่านชมและถ่ายรูปกับ วหิารวาดซุ (Vaduz 
Cathedral) อีกหนึ่งคริสตจักรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1873 แบบสตล์นีโอโกธิค น า
ท่านชมวิวจากด้านล่าง ปราสาทวาดซุ (Vaduz Castle) ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันย่าน
ใจกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันสถานที่ส าหรับการพ านักของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แห่งลิกเตนส
ไตน์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ลินเดา 

 

 

 

 

  

กลางวัน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง ลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 71 ก.ม./ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตาก

อากาศริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ 

(6) พธุที ่8 เม.ย. 2563 การม์ชิฯ - วาดซุ – ลนิเดา – ททิเิซ ่(ปา่ด า) 
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(Bodensee) น าท่านเดินชมเมืองลินเดา เปน็เมอืงเล็กๆอยู่ระหว่างสามประเทศ คือเยอรมัน, 
ออสเตรีย, สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขา
เอลป์ 

 

 

 

 

จากน าท่านเดินทางสู่ เมือง ททิเิซ ่(TITISEE) (ระยะทาง 143 ก.ม./ใช้เวลา 2 ชม.) เขตป่า
ด าตอนใต้ น าท่านชมทะเลสาบทิทเิซ่ (TITISEE 
LAKE) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในป่าด าทะเลสาบ
แห่งนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับ
ในทวีปยุโรปอีกด้วย น าท่านชมทิวทัศน์ความ
งดงามของป่าด า และทะเลสาบ มนต์เสน่หท์ี่ท่าน
จะต้องหลงใหลไม่มีวันลืม  ให้ท่านได้เลือกซื้อ
หรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย  

ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน พร้อมเบียร์เยอรมัน 
ที่พัก  Maritim Hotel หรือเทียบเท่า 

 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลิเบริก์ (ระยะทาง 218 ก.ม./ใช้เวลา 2.40 ชม.) 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย 

(7) พฤหสัฯที ่9 เม.ย. 2563 ทิทเิซ ่– ไฮเดลเบริก์ – เทยีร ์
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บ่าย น าชม ปราสาทไฮเดิลเบิร์ก(Heidelburg Castle) ที่สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 12 ปราสาทแห่งนี้
ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้, แผ่นดินไหว และผ่านตามกาลเวลา น าท่านชมถังไวนท์ี่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีความจุถึง 220,000 ลิตร และน าท่านชมพิพิธภัณฑ์ยา (Deutsches 
Apotheken Museum) น าท่านถ่ายรูปกับวิวของตัวเมือง
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเน็คคาร์ (Neckar River) น าท่านชม 
สะพานคาร์ล ทีโอดอร์ (Carl Theodor Old Bridge) 
ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของฝั่งริมแม่น้ าและตัวปราสาทที่
ตั้งอยู่บนเนินเขาของเมือง ชมรูปปัน้ลิง บนตัวสะพานที่
มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรูปปั้นลิงนี้จะได้กลับมา
เยือนอีกครั้งหนึ่ง  

 

 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) 
(ระยะทาง 202 ก.ม./ใช้เวลา 2.10 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียง
อีกเมืองหนึ่งของเยอรมัน และเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
เยอรมนีอีกด้วย โดยเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 16ปีก่อน
คริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการ
สถาปนาเป็นโรมแห่งที่สอง น าท่านชม ประตูโรมัน 
พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) ประตูโรมันที่เก่าแก่ที่สุด
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ 

น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) 
เป็นมหาวิหารที่ส าคัญที่สุด และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งใน
เยอรมัน สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงสมัยของยุคโรมัน ปัจจุบันเป็น
โบสถ์ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์ ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย
เดินชมเมืองและเก็บภาพบรรยากาศ  

ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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ที่พัก  Vienna Houese Easy Trier หรือเทียบเท่า 
 
 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง โคเคหม์ (Cochem) 
(ระยะทาง 80 ก.ม./ใช้เวลา 1.10 ชม.)  เป็นเมืองที่
น่าสนใจที่สุดอีกเมืองหนึ่งในลุ่มน้ าโมเซล น าท่านชม 
ตลาดเก่าโบราณ, โบสถ์เซนต์ มาร์ติน และปราสาท
ไรช์เบิร์ก (Reichburg Castle) ที่ตั้งอยู่บนหน้าผา
ของเมืองโคเคห์มอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่สวย
ที่สุด คนไทยเที่ยวน้อยมาก 

 

 
 

 

 

กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนูปลาเทราซ์ 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง โคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 56 

ก.ม./ใช้เวลา 40 น.) เมืองนี้คนไปทัวร์น้อยมาก เป็นเมืองที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO เป็นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2 ,000 ปี
ตัวเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนปากแม่น้ าซึ่งไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือแม่น้ า
โม 
เซลและแม่น้ าไรน์ จึงเป็นเมืองที่ส าคัญในการค้าขายล่องเรือเดินสินค้า
ต่างๆ ตัวเมืองโคเบลนซ์นั้นถูกรายล้อมไปด้วยป้อมปราการ อาคารที่มี
ความเก่าแก่ น าท่านสู่ย่านเมืองเก่า ให้ท่านชม โบสถ์  ให้ท่านอิสระเดิน
เล่นชมเมืองตามอัธยาศัย 

(8) ศกุรท์ี ่10 เม.ย. 2563  เทยีร ์– โคเคหม์ – โคเบลนซ ์– บาด ฮอมบรูก์ 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง บาด ฮอมบูร์ก (Bad Homburg) (ระยะทาง 127 ก.ม./ใช้

เวลา 1.20 ชม.) เมืองสปาละศูนย์การประชุม เมืองแห่งนี้ตังอยู่ที่จุดรวมของแม่น้ าไรน์และแม่น้ า
ไมน์ ไม่ไกลจากเมืองแฟรงเฟิร์ต และยังเป็นเมอืงที่พระจุลจอมเกล้าเสด็จประพาสส่วนพระองค์อีก
ด้วย 

ค่ า    อาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Steigenberger Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
เช้า   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ บาคาราค (Bacharach) (ระยะทาง 90 ก.ม./ใช้เวลา 1.10 ชม.)เปน็อีก

หนึ่งเมืองทีท่ัวร์ไปน้อย และเปน็เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงเรื่องไวน์ที่สุดในเขตกลุ่ม
แม่น้ าไรน์ น าท่านล่องเรือแม่น้ าไรน์ ชมความงามของไร่องุ่น และปราสาทเก่าแก่อายุหลายร้อยปี 
ซึ่งตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ าสู่เมือง เซนต์กอร์ เมืองเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ HEINRICH 
HEINE ที่ได้รบัการดูแลรักษาอย่างดีเย่ียม ปราสาท และโบสถ์มากมายที่ยังคงให้ภาพประทับใจ
เหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสต์ศตวรรษที่ 19  

 
 
 
 
 
 

(9) เสารท์ี ่11 เม.ย. 2563 บาด ฮอมบรูก์ – ล่องเรือแมน่้ าไรน ์– เซนต ์กอรแ์ฟรง
เฟิรต์ – ชอ้ปปิง้ – สนามบนิ 
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กลางวัน  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน เมนู Pork Schnitzel 
บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง แฟรงเฟริ์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 116 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 

ชม.)เมืองธุรกิจการค้าที่ส าคัญของเยอรมัน น าท่านเข้าสู่ จตุรัสโรเมอร์ จตุรัสเมืองทีเ่ก่าแก่ของแฟ
รงเฟิรต์ อิสระให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋าเดนิทาง Rimowa นาฬิกา เส้ือผ้า 
รองเท้า เครื่องส าอางค์ ยา และซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
  

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ท า TAX REFUND 
20.40 น. บินตรงกลับสู่กรงเทพ โดยเที่ยวบนิไทย TG923  
 
 
 
12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10) อาทติยท์ี ่12 เม.ย. 2563  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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อัตราค่าบริการ 

ประเภทผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ 128,000 .- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 106,000 .- 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 101,000 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม 20,000 .- 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ พร้อมค่า
ภาษีสนามบินทกุแห่ง 

2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวซ่ีา (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 
4. ค่ายานพาหนะทุกชนิดตลอดการเดินทาง รถโค้ช VIP 26 ที่น่ัง กว้างกว่าและสะดวกสบายกว่า 
5. ค่าอาหารและคา่เขา้ชม ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. ค่ามคัคุเทศกจ์ากประเทศไทยที่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
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8. แจกกระบอกน ้ า 1 ใบ เพือ่รองน ้ าด่ืม (น ้ าด่ืมที่ยโุรปสามารถด่ืมได ้มีความสะอาดและปลอดภยั) และลดขวด
พลาสติก  

9. ปลัก๊ที่ใชใ้นยโุรป 2 ขากลม 1 ช้ิน / ท่าน 
10. ค่าทิปคนขบัรถ 
11. พนกังานยกกระเป๋า 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีน ้ ามนัที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิม่อีก 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-26  วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-20 วนั เก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-6 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 75% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 5 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

 กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

เงื่อนไขการช าระเงิน  
 การจอง  กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร   

  บริษทั ปีเตอร์ แพลเนท จ ากดั 
 ช่ือบัญชี ศุภเกยีรติ นภาพรรณราย  

ธนาคาร กสิกรไทย บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่  027-251771-1 



 20  

 


