
  



    

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 เมืองมิวนิค – ชมเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์– ชิมเบียร์พร้อมขาหมูเยอรมัน    
Hotel NH Munich Messe 

              หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ ปราสาทต้นแบบของเจ้าหญิงนิทรา                     
เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เชิน    

Hotel Mercure Garmish Partenkirchen 
             หรือเทียบเท่า 

4 พิชิตยอดเขาซูกซปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน – เมืองอุล์ม – ชมโบถส์ที่สูงที่สุดในโลก    
Hotel Maritim Ulm  

              หรือเทียบเท่า 

5 
เมืองสตุ๊ตการ์ท – เมืองไฮเดลเบิร์กเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความโรแมนติก  
ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – เมืองแฟรงเฟิร์ต     

Hotel Mercure Frankfurt Messe 
               หรือเทียบเท่า 

6 เมืองรูเดสไฮม์ อัม ไรน์ – น่ังกระเช้าชมไร่องุ่นติดแม่น้ำไรน์ – ชิมไวน์นานาชนิด - ช้อปปิ้งเมืองแฟรงเฟิร์ต    
Hotel Mercure Frankfurt Messe 

                หรือเทียบเท่า 

7 สนามบินแฟรงเฟิร์ต – สนามบินอาบูดาบี     

8 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ     



 

Day1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 

 
18..00 นัดหมายพร้อมกันที ่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อย
รับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที ่ยวบินที่ EY 407 
(บริการอาหารและเครื ่องดื ่มบนเครื ่อง) ใช ้เวลาในการ
เดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที 

 

 
 
 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – ช้อปป้ิง
ถนนมาเรียน พลัทซ์ – ชิมขาหมูเยอรมันเลิศรสพรอ้มเบียร์  

 

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อ
เครื่อง  

02.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เท ี ่ยวบ ิน EY 005 (บร ิการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 
นาที 

06.55 เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน ผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐไบเอิร์น ประเทศ
เยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3  ในเยอรมันรองจาก
เบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคต้ังอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำ
สาขาของแม่น้ำดานูบ  
นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ อัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz 
Arena Stadium) สนามฟุตบอลในประเทศเยอรมัน เปิดใช้งาน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 เป็นสนามฟุตบอลที่สามารถ
เปลี่ยนสีด้านนอกได้   

 

 

  



 

นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ต้ังอยู่
ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) จัตุรัส 
มาเรียน พลัทซ์ หรือ จัตุรัสพระแม่มารี คือจัตุรัสกลางเมืองของนคร
มิวนิค ถือเป็นจัตุรัสหลักประจำเมืองมาต้ังแต่ ค.ศ. 1158 และยังเป็น
ที่ตั้งของเสาอนุสรณ์ พระแม่มารี ซึ่งตั้งตระหง่านที่จัตุรัสแห่งนี้มา
ตั้งแต่ ค.ศ. 1638 ในปัจจุบัน ด้านเหนือของจัตุรัสนี ้เป็นที่ต้ั งของ
ศาลาว่าการเมืองแห่งเก่า และด้านตะวันออกเป็นที ่ตั ้งของศาลา
การเมืองแห่งใหม่ จัตุรัสน้ีถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมิวนิคเลยก็ว่าได้ 
ซึ่งมีร้านอาหาร ร้านสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านเดินเลือกชมได้
อย่างมากมาย แถมที่น่ียังมีสถาปัตกรรมต่างๆที่ออกแบบและตกแต่ง
สไตล์โกธิค อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 พิเศษเบียร์ 1 ลิตร และเมนูขาหมูเยอรมัน 
ที่พัก   Hotel NH Munich Messe 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 

Day3     เมืองชวานเกา – เขา้ชม Neuschwanstein Castle        
เมืองการ์มิช พารเ์ทินเคียร์เชิน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวานเกา (Schwangau) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ชวานเกาเป็นเมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมัน เมืองชวานเกาตั ้งอยู ่ติดกับชายแดนประเทศ
ออสเตรีย เมืองนี ้เป็นเมืองที ่ตั ้งปราสาทที่มีชื ่อเสียงที ่สุดของ
เยอรมันอย่างปราสาทนอยชวานซไตน์และปราสาทโฮเฮนชวาเกา 
ให้ท่านอิสระเดินชมเมืองชวานเกาตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein 
Castle) เป็นปราสาทตั ้งอยู ่ในเทือกเขาแอลป์แถบบาวาเรีย 
ประเทศเยอรมัน สร้างในสมัยพระเจ้าลูทวิชที ่ 2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 ออกแบบโดย Christian Jank ตาม
จินตนาการของพระเจ้าลุดวิทที่ 2 แห่งบาวาเรีย มีพระประสงค์ให้
จัดสร้างข้ึนเพ่ือเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน  
และเพื ่ออุทิศให้แก่ มหากวีชื ่อ ริชาร์ท วากเนอร์ ผู ้ซึ ่งเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่อง โลอินกรีน มี
เน้ือหาเกี่ยวกับอัศวินข่ีหงส์ขาว ดังน้ัน ปราสาทแห่งน้ีจึงได้รับการ
ตกแต่งตามเร ื ่องราวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทนี ้เป็น
ปราสาทยุโรปที่งดงามมากที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบของการ
สร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และ
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงแดนเนรมิต 
 



 
 

จากน้ัน นำท่านเดินทางสู ่ เมืองการ์มิช พาร์เทินเคียร์เชิน 
(Garmish Partenkirchen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองชนบททางใต้ของรัฐไบเอิร์น ติดกับพรมแดนประเทศ
ออสเตรีย ถือเป็นแหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึง เมืองน้ีเคยเป็น
สถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาว บริเวณใกล้เคียงเป็นทั ้งของเขา
ซูกซปิทเซ และยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังอย่าง ริชาร์ท ชเต
ราส์  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน 
ที่พัก Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen 4 ดาว  

หรือ เทียบเท่า 
 

 

Day4     พิตยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน – ยอดเขา Zugspitze       
เมืองอุล์ม 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
         นำท่านเดินทางสู ่ ซูกชปิทเซ (Zugspitze) นำท่านนั ่งกระเช้า 

(Cable car) ขึ้นสู่ยอดเขาซูกชปิทเซ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมัน 
มีความสูง 2,600 เมตร แม้ฤดูร้อนท่านก็สามารถสัมผัสได้ถึงพลังอัน
ยิ ่งใหญ่แห่งธรรมชาติได้ที ่นี ่ ไม่ว่าจะเป็น สายลม หน้าผา หิมะ 
น้ำแข็ง ธารน้ำแข็ง ชม โบถส์ที่สูงที่สุดของเยอรมัน อิสระให้ท่าน 

         ชมธรรมชาติและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หลังจากใช้พละกำลังในการทำ
กิจกรรมต่างๆแล้ว เราจะนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน บนยอด
เขาแห่งน้ี ด้วยร้านอาหาร Panorama 2962 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ถึงเวลานำท่านน่ังกระเช้าลงมาสู่ด้านล่าง ในขณะที่ท่านน่ังกระเช้า
สามารถมองลงไปด้านล่างจะเห็นทะเลสาบไอบ์เซและเชิงเขาแอลป์
ได้ ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจนต้องตะลึงเลยทีเดียว 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุล์ม (Ulm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองอุล์ม (Ulm) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) 
เป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทิมแบร์ค อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
เยอรมัน อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดานูบ อุล์มยังเป็นบ้านเกิดของ
ไอน์สไตน์ด้วย 
นำท่านชม อุล์มมินสเตอร์ (Ulm Minster) เป็นคริสตจกัรนิกายลู
เธอรัน เป็นคริสตจักรที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสงูถึง 161.53 
เมตร 

  



 

นำท่านชม ย่านชุมชนชาวประมงเก่าแก่ (Fishermen’s and 
Tanner’s Quarter) ต้ังอยู่ใกล้แม่น้ำดานูบ ในอดีตเคยเป็น
ศูนย์กลางสำคัญของเมืองแห่งน้ี จุดเด่นคือยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี  
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีลำคลองไหลผ่านไปบรรจบกบัแม่น้ำ
ดานูบ ปัจจุบันย่านน้ีกลายเป็นร้านค้า บาร์ และร้านอาหารต่างๆ
มากมาย  
นำท่านชม กำแพงเมืองเก่าอุล์ม (Ulm Town Walls) กำแพงเมือง
เก่าริมแม่น้ำดานูบ ที่สร้างจากอิฐ ในปี 1482 อิสระให้ท่านเดินชม
เมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร อาหารจีน 
ที่พัก   Hotel Maritim Ulm 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

Day5     เมืองสตุ๊ตการ์ท – เมืองไฮเดลเบิร์ก – เมืองแฟรงเฟิร์ต 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาเดนเวิร์ทเทม
แบร์ก ต้ังอยู่บนแม่น้ำ Necker ในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ต้ังของ
เคานต์และต่อมาคือกษัตริย์แห่งเวิร์ทเทมแบร์กและพวกเขาได้ทิ้ง
พระราชวังไว้ ซึ่งภายหลังกลายเป็นอาคารราชการและพิพิธภัณฑ์ 
สตุ ๊ตการ์ท ยังเป็นเมืองแห่งการผลิตรถยนต์ สำนักงานใหญ่ของ 
Mercedes Benz และ Porsche ล้วนอยู่ที่เมืองน้ี 
นำท่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Schlossplatz Square) ใจกลาง
เมืองสตุ ๊ตการ์ท เป็นพื ้นที ่ด ้านหน้าของ  Neues Schloss  หรือ  
New Palace พื้นที่ด้านหน้าเคยเป็นสวนพักผ่อนส่วนตัวและลาน
ขบวนพาเหรด แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำหรับผู้คนในสตุ๊ตการ์ท ซึ่ง
สวนประดับประดาไปด้วยน้ำพุ และอนุสาวรีย์สำหรับวิลเลี่ยมที่ 1 
ทางด้านทิศใต้เป็นพระราชวังเก่าแบบโกธิก สำหรับเคานต์แห่งเวิร์
ทเทมแบร์ก ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐ 
นำท่านเดินสู่ ถนนโคนิจซตราสเซอ (KoenigStrasse) ถนนคนเดิน
ต้ังแต่ปี 1977 เป็นถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองสตุ๊ตการ์ท และเป็น
ถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเยอรมัน มีความยาวประมาณ 
1.2 กิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน 

 

 

 

 



 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองในรัฐบาเดิน เวิอร์ทเทม
แบร์ก ต้ังอยู่บนแม่น้ำเน็คคาร์ เป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 
อาคารและสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์บาโรก ทำให้ไฮเดลเบิร์กถูกขนาน
นามว่า เป็นเมืองแห่งความโรแมนติก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
ชม สะพานทีท่อดผ่านแม่น้ำเน็คคาร์ (Alte Brucke Old Bridge) 
สะพานเก่าแก่กว่า 200ปี เป็นสะพานที่สร้างจากหินทั้งหมด สะพาน
น้ีประดับประดาด้วยประติมากรรม 2 ชุด คือ การแสดงความเคารพ
ต่อชาร์ลส์ ธีโอดอร์ และอีกชุดหน่ึงสำหรับเทพีมิเนอร์วาแห่งโรมัน 
นำท่านข้ามมาสู่เขต เมืองเก่า Altstadt เมืองเก่าอันรุ่งโรจน์ของไฮ
เดลเบิร์ก  
นำท่านน่ังรถรางข้ึนสู่ที่ต้ังของ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg 
Castle) ต้ังอยู่สูงเหนือเขต Altstadt และแม่น้ำ Neckar 80 เมตร 
ปราสาทน้ีเคยเป็นที่ประทับของ Prince Electors ของไฮเดลเบิร์ก 
ปัจจุบันเป็นสถานที่ปรักหักพังที่สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ปราสาทแห่งน้ีเริ่มสร้างจากการเป็นป้อมปราการใน ศตวรรษที่ 13 
และในศตวรรษที่ 15-16 ได้ขยายเป็นวังให้เหมาะกับจักรพรรดิ
ของไฮเดลเบิร์ก เป็นสิ่งก่อสร้างจากยุคเรเนซ็องส์ ซึ่งในหอ้งใต้ดิน
ของปราสาทมีความมหัศจรรย์ที่ต้องมีทางเข้าของตัวเอง มี 
Heidelberg Tun ถังไวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สรา้งข้ึนในปี 
ค.ศ.1751 เมื่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรจุไวน์ได้ถึง 221,726 ลิตร 
ต้ังแต่น้ันมาความจุของมันก็ลดลงสองพันลิตรเน่ืองจากไม้มีอายุมาก
ข้ึน ถังไวน์น้ีต้องใช้ไม้โอ๊กถึง 130 ต้น อันที่จริงแล้ว Heidelberg 
Tun เป็นถังที่ห้าใน แนวถังไวน์ขนาดใหญ่ท่ีพระราชวัง 
 

 

โดยย้อนกลับไปที่ถังแรกจากศตวรรษที่ 16 ที่ถูกทำลายในสงคราม 
อิสระให้ท่านตื่นตาตื ่นใจกับความสวยงามของปราสาท และความ
งดงามของวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำและเมือง 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45  ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐเฮ็สเซินและใหญ่
เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และเป็น
ที่ต้ังของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป  
แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 4 ดาว  
        หรือ เทียบเท่า 
 

 



 

Day6     รูเดสไฮม์ อัม ไรน์ – น่ังกระเช้าชมไร่องุ่น – ชิมไวน์นานาชนิด
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู ่ เมืองรูเดสไฮม์ อ ัม ไรน์ (Rudesheim am 
Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองนี ้เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงในการผลิตไวน์ของเยอรมัน ต้ังอยู่ในหุบเขาไรน์และเป็นส่วน
หนึ่งของมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก ผู้ที่ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรก คือ
ชาวเคลล์ เมืองน้ีถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1074 แหล่งรายได้หลัก
มาจากการปลูกและการขนส่งไวน์ เมืองนี้ขึ้นชื่อในด้านการผลิตไวน์
ขาวคุณภาพสูง เป็นเมืองเก่าท่ีสวยงามและโรแมนติกเชื่อมต่อกับแนว
แม่น้ำไรน์  
นำท่านนั่งกระเช้าชื่นชมและเพลิดเพลินกับเนินเขาที่สวยงาม มีซาก
ปราสาท และไร่องุ่นขนาดใหญ่ ให้ท่านได้ชื่นชมอยู่เบื้องล่าง 
นำท่าน ชิมไวน์นานาชนิด (Wine Tasting)  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
 

 
 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เท่ียวชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 
นำท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) ตั้งอยู ่ในใจ
กลางเมืองเก่าของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นจัตุรัสที่มีรูปทรงไม่ปกติ และมี
น้ำพุ  Justice อยู่ตรงกลาง ไม่เพียงแค่เป็นจัตุรัสสาธารณะที่งดงาม
ที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเขตทางเท้าที่ผู้คนพลุกพล่าน
ที่สุดของเมืองและเป็นที ่ตั ้งของสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงมี
ร้านค้าต่างๆมากมายเช่นกัน ณ จัตรัสแห่งนี้ยังเป็นที ่ตั้งของ  ศาลา
กลางเก่า (Altes Rathaus) ในยุคกลาง ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 1954 
จากแบบแปลนเดิม ซึ ่งมีห้อง Imperial Hall อันสง ่างาม ผ่านชม 
Neues Rathaus or New Town Hall มีอายุตั้งแต่ปี 1908 โบสถ์
แบบโกธิกสมัยศตวรรษที ่ 14 แห่งเซนต์ล ีโอนาร์ด ผ่านชม บ้าน 
Wertheim or Haus Wertheym อันเก่าแก่ ซึ่งเป็นอาคารเดียวที่
รอดจากการโจมตีทางอากาศในปี 1944  
ชม มหาวิหารนิกายโรมันคาธอลิก แห่งแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt 
Cathedral) โดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงาม สร้างด้วยหินทรายสีแดงใน
สไตล์โกธิกระหว่างศตวรรษที่ 13 – 15 โดยมีหอคอยสูง 95 เมตร มหา
วิหารยังคงโดดเด่นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแห่งน้ี เป็นโบสถ์เพียง
ไม่กี่แห่งในเยอรมันที่ได้รับการกำหนดเป็นมหาวิหารอิมพีเรียล 
ถ่ายรูปกับ โรงโอเปร่าเฮาส์ (The Old Opera House) ตั้งอยู่ใจ
กลาง Opera Square ของแฟรงก์เฟิร์ต สร้างขึ้นในปี 1880 ในสไตล์ 
High Renaissance ของอิตาลี  
อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก Hotel Mercure and Residenz Frankfurt Messe 
       4 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 



 

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 นาที 
19.20 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิูประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airline เทีย่วบนิที ่EY 402 

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

 

07.20 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

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

11 – 18 มิถุนายน 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 

 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัรวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นรวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
 โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



 



  



 



  



 

  



 


