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สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เที่ยวแบบเจาะลึก UNSEEN
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วันแรกของการเดินทาง(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูม-ิ แฟรงคเฟรท บินตรงไมเสียเวลาตอเครือ่ ง
20.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์D
23.45 น. เหิ รฟ้าสู่ แฟรงค์เฟิ ร์ท...โดยสายการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ tg922 (บินตรง)
***นําคณะบินตรง...ถึงกรุงแฟรงคเฟรท
 ..ไมตองเสียเวลาตอเครื่อง..พรอมสะสมไมลสูบัตรทอง***

วันทีส่ องของการเดินทาง(2) แฟรงคเฟรท (เยอรมนี)-โรเธนบอรก(เมืองเทพนิยาย) UNSEEN
วูรซ บวรก UNSEEN (มรดกโลก)-คาสเซล UNSEEN
06.05 เดินทางถึงแฟรงคเฟ รท เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่บนริ มฝั่ งแม่น้ าํ ไรน์ Rhine river เป็ นเมืองที่มีประวัติ
ต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็ นสถานที่ซ่ ึ งกษัตริ ยแ์ ละจักรพรรดิ
หลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งแต่ในยุคสมัยกลางแฟ
รงค์เฟิ ร์ ท เป็ นนครอิ ส ระที่ เก่ าแก่ มาก่ อน และมี ที่ ต้ งั อยู่ริมฝั่ งแม่ น้ ํา
สํ า คัญ เป็ นเมื อ งเชื่ อ มติ ด ต่ อ กับ ยุโ รปในด้านการค้า,คมนาคมและ
ทางการทูตที่เชื่อมสัมพันธ์กนั ระหว่างราชอาณาจักรปั จจุบนั แฟรงเฟิ ร์ต กลายเป็ นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยง
ไปทัว่ ประเทศ จนได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงทางการค้าของเยอรมัน (เดินทางสู่ โรเธนบอร์ก177กม. เดินทาง1ช.ม.50นาที)
นําคณะเดินทางสู เมืองโรเธนเบิรก ออบ เดียร ทิวเบอร UNSEEN (เมืองแหงเทพนิยาย
มีเวลาใหเดินเที่ยวพรอมชมเมืองครึ่งวันเชา ไมตองรีบเรง คุมคามากๆ) เมืองอันแสนน่ารักดุจ
เทพนิ ยาย เมื องนี้ เป็ นโบราณจากยุคกลางแห่ งแคว้นบาวาเรี ย ที่ ยงั คงความสมบู รณ์ แบบมาถึงยุคปั จจุบนั ด้วยป้ อม
กําแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ที่ลอ้ มรอบเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึง
บ้านเรื อนที่ถูกสร้างในรู ปแบบเยอรมันขนานแท้เอาไว้ต้ งั แต่โบราณ ทําให้ที่นี่กลายเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ อนั แสนโร

แมนติกและสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน และสามารถรอดพ้นจากสงครามโลกมาได้ นําคณะเดินชมยาน
เมืองเกาของเมืองโรเธนเบิรก ที่ต้ งั อยูภ่ ายในกําแพงเมืองโบราณ โดยลักษณะของกําแพงที่ลอ้ มรอบเมืองเก่า
จะเชื่ อมต่อถึงกันหมดทุกด้าน ตรงนี้ จะมี ทางให้เราเดิ นลัดเลาะไปตามทางเดิ นไม้บนกําแพงเมืองได้รอบๆ ด้วย ซึ่ ง
ระหว่างทางเราก็จะเจอกับประตูเมื องแล้วก็หอคอยอีก 8 จุดค่ะ ส่ วนภายในก็จะเป็ นอาคารบ้านเรื อนในยุคกลาง ที่
ก่อสร้างด้วยอิฐหลากสี สัน ก่อนจะมุงด้วยหลังคา ยอดแหลมสี ส้มอีกที ดูแดงเถือกไปทัว่ ทุกมุมถนนเลยทีเดียว โดย
อาคารเหล่านี้นอกจากจะเป็ นโรงแรมที่พกั สําหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสิ นค้าที่ระลึก รวมทั้งสถานที่
สําคัญๆ ต่างที่เปิ ดให้นักท่ องเที่ยวสามารถเข้ าไปเยีย่ มชมความงามได้ อย่ างเช่ นศาลาว่ าการ Ratstrinkstube สไตล์ โ กธิ ค
เรอเนสซองค์ ส่ วนอาคารสีขาวด้ านหลังสไตล์ โ กธิ ค อ่ างนํา้ พุเซนต์ จอร์ จ โบสถ์ เซนต์ จาคอปส์ เป็ นต้ น

เที่ยง
บาย
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และหามพลาดชมไฮไลทสําคัญของเมือง เคาเรียกวา Plonlein เพลินไลน มุมที่สวยที่สุดของ
เมือง ซึ่ งว่ากันว่าที่นี่แหละคือจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรู ปมากที่สุดจุดหนึ่ งในเยอรมัน จนในที่สุดมันก็กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง จุดนี้คือจุดพิฆาตใจซึ่งเห็นแว้บแรกหัวใจก็อยากจะยืนอยูต่ รงนั้นในทันที
บริ การอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง) (เดินทางสู่ เมืองวูซบวร์ก60ก.ม.40นาที)
นําคณะออกเดินทางสู เมืองวูรซบวรก Würzburg เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณฟรังโคเนียที่ต้ งั อยู่

คํ่า

ทางตอน เหนื อของรัฐบาวาเรี ยในประเทศเยอรมนี เมืองใหญ่บนเนิ นเขา ริ มฝั่งแม่น้ าํ เมน และเป็ นประตูสู่ถนนสาย
โรแมนติค สถาปั ตยกรรมส่ วนใหญ่เป็ นสไตล์บารอค จนได้รับสมญานาม BAROQUE CITY อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
เพาะปลู ก องุ่ น เพื่ อ ผลิ ตไวน์ ของเยอรมัน ด้วย นําท่ านเดิ น เล่ น ชมเมื องเก่ าที่ งดงาม นําท่ านชมจตุ รัส กลางเมื อ ง
(MARKTPLATZ) โดดเด่ น ด้วยโบสถ์ม ารี น กาเปลลา หรื อ เซนต์ แมรี ช าเปล (ST. MARY’S CHAPEL) โบสถ์
ขนาดกลางสไตล์โกธิ ค แล้วชมโบสถ์นีอูมนสเตอร์ (NEUMUNSTER CHURCH) โบสถ์สไตล์โรมาเนส ซึ่ งเป็ น
แบบโรมันและไบแซนไทม์สวยงาม ผ่านชมวิหารเซนต์ คิลเลียน (DOM ST KILIAN) สไตล์โรมาเนสก์ที่สมบูรณ์
แบบติ ด อัน ดับ หนึ่ งในสี่ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในเยอรมัน สร้ างในปี ค.ศ. 1040 แล้ว ผ่านชมศาลาว่าการเมื อ งนําท่ านสู่
สะพานอัลเตอะ เมนบรึ ก (ALTE MAINBRUCKE) สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมือง พร้อมชมป้ อมปราการมารี น
แบร์ ก (FORTRESS MARIENBERG) สไตล์แบบบารอคที่โดดเด่นตระการตา ให้ท่านได้บนั ทึกภาพตามอัธยาศัย
นําชม THE RESIDENT PALACE ที่ประทับของ PRINCE BICHOP พระราชวังที่งดงาม
อีกแหงของยุโรปและไดรับการขึ้นเปน มรดกโลก UNESCO
จากนั้นออกเดิ นทางสู่ เมื อง เมืองคาสเซิล (Kassel) เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ทางตอนเหนื อของแคว้นเฮสเซ่ น (Hessen)
ประเทศเยอรมนี อยูบ่ นแม่น้ าํ Fulda เมืองคาสเซิ ลเป็ นเมืองหลวงของแคว้นคาสเซิ ล นอกจากนี้ เมืองคาสเซิ ล ยังเป็ นที่
รู ้จกั ดี ในฐานะเมื องที่จดั นิ ทรรศการศิ ลปะโลก documenta เมืองนี้อยู่บนเส้ นทางท่ องเที่ยวสายเทพนิยายเยอรมัน
(THE GERMAN FAIRY TALE ROAD) นิยายพืน้ บ้ านของเยอรมัน
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / พักที่ : penta hotel / ใกลเคียง

หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองคาวเซล ไปเมืองที่มีโรงแรมไมมากนัก หากมีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็มตลอด
ถามีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองคาสเซลเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองใกล้เคียงแทน จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
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วันทีส่ ามของการเดินทาง(3) แวรนเิ กโรเดUNSEEN-เควดลินบวรก UNSEEN-ไลฟซกิ
เช้า

เที่ยง
บาย

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (คาสเซล-แวร์นิเกโรเด 150ก.ม. เดินทาง1ชม.50นาที)
นําทานสู เมืองแวรนิเกโรเด Wernigerode เป็ นเมืองชนบทในรัฐซัคเซิ น-อันฮัลท์ ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ของเมื องฮัลเบอร์ ชตัทบนแม่น้ าํ ฮ็อลเท็มเมอ
เมื องนี้ ขึ้ น ชื่ อในด้านอาคารบ้านเรื อนสถาปั ตยกรรมกอทิ ก ที่
งดงาม หากคุณกําลังตามหากลิ่นอายของประวัติศาสตร์และการ
ดื่มดํ่าไวน์เลิศรสท่ามกลางบรรยากาศสุ ดโรแมนติก แน่ นอนว่า
คงไม่ มี ผิ ด หวัง ถ้า หากคุ ณ มี โ อกาสไปเยือ น "แวร์ นิ เกโรเด"
(Wernigerode) อี กหนึ่ งเมื องท่ องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงของรั ฐแซก
โซนี-อันฮัลต์ (Saxony-Anhalt) หรื อ ซัคเซน-อันฮัลท์ (Sachsen-Anhalt) หนึ่ งใน 16 รัฐของเยอรมนี (Germany) ที่ถือว่า
เป็ นแหล่งกสิ กรรมอันอุดมสมบูรณ์ มากที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทศ และเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ ต้ งั อยูบ่ นถนนเครื่ องไม้
แบบโบราณของเยอรมนี German Timber-Frame Road) อาคารบ้านเรื อ นได้รั บ การตกแต่ ง ด้ว ยเครื่ อ งไม้แ บบ
โบราณที่มีความประณี ตสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ FACHWERKHAUS ซึ่ งยังคงรักษาสภาพไว้เป็ นอย่างดี นําท่านชม
เมืองโบสถ์เซนต์จอห์น (St. John’s Church) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแวร์ นิเกโรเด สร้างขึ้นในสไตล์โรมัน ชม
จัตุรัสเมืองเก่า เป็ นที่ต้ งั ของ ศาลาว่าการเมืองเก่า RATHAUS ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1498 ทั้งยังสามารถมองเห็ น

ปราสาทแวร์ นิโรเด ปราสาทยุคกลางที่มีความโดดเด่นอยูบ่ นเทือกเขาฮาร์ ซ นําท่านบันทึกภาพกับบ้านที่เล็กที่สุด
ในแวร์ นิเกโรเด (Wernigerode’s smallest house) มีความสู งจากพื้นเพียง 4.20 เมตร กว้าง 2.95 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย
เพียง 10 ตารางเมตร ซึ่งปั จจุบนั ได้เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ อิสระกับการเดินเล่นเที่ยวชมเมืองสบายๆไม่รีบเร่ ง
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เควดลินบวร์ก-แวร์นิเกโรเด29 ก.ม. เดินทาง22นาที)
เดินทางสู เมืองเควดลินบวรก มรดกโลก UNESCO เมืองเควดลินบวร์ก อยูใ่ นเขตพื้นที่ซคั เซ็น-อัน
ฮาลท์ (Land of Sachsen-Anhalt) เป็ นเมื อ งหลวงของ จัก รวรรดิ ฟ รั งโกเนี ย นเยอรมัน ตะวัน ออก (East Franconian
German Empire) ในช่วงการปกครองของราชวงศ์แซกซอเนียน-ออตโตเนี ยน (Saxonian-Ottonian dynasty) เมืองนี้เป็ น
เมืองการค้าที่มงั่ คัง่ ตั้งแต่ยคุ กลาง จํานวนและคุณภาพสู งของอาคารทิมเบอร์เฟรม (timber-framed) ทําให้เควดลินบวร์ ก
เป็ นตัวอย่างที่พิเศษของเมืองยุโรปยุคกลาง โบสถ์วิทยาลัยแห่ งเซนต์แซร์ วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius)
เป็ นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปั ตยกรรมโรมาเนสก์ นําท่านเดินชม บริ เวณอาคารศาลาว่าการ ปกติแล้วจะเป็ นลาน
โล่งๆ แต่ช่วงคริ สต์มาส จะถูกเปลี่ยนเป็ นตลาด ที่จะมีการออกร้าน ขายขนม ขายเบียร์ ของกิน และของที่ระลึก
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เป็ นแหล่งนัดพบ สังสรรค์กนั ของชาวเมือง และนักท่องเที่ยว ซึ่งถ้าหากมาตอนกลางคืน จะเปิ ดไฟประดับอย่างสวยงาม
พร้ อ มมี ก ารแสดงเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ของชาวเมื อ ง อาคารศาลาว่ า การนี้ เป็ นหนึ่ งในอาคารที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ดในเมื อ ง
Quedlinburg อาคารเมื องเก่ าต่างๆ รอบๆ บริ เวณศาลาว่าการ ที่ มีร้านขายของที่ ระลึ ก ร้ านกาแฟ ให้นั่งชิ ลๆ รอบๆ
อาการเก่า จะมีแผ่นพับแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจไว้แจกฟรี หากอาคารไหนมีประวัติศาสตร์ น่าสนใจ จะมีป้ายหรื อธง
แดงๆ บอกเลขที่เอาไว้ อาคารเก่าๆ เหล่านี้ได้มีการดูแลรักษาเป็ นอย่างดี และที่สาํ คัญ ยังมีคนอยูอ่ าศัยจริ งๆ ไม่ได้สร้าง
ไว้โชว์สวยงามอย่างเดียว เมืองนี้เหมาะสํ าหรั บท่ านที่ชอบเมืองแบบเก่ าๆที่มีความสํ าคัญ ทรงคุณค่ าทางประวัติศาสตร์
อิสระกับการเดินเทีย่ วชมเมืองเก่า ช้ อปปิ้ งสินค้ าพืน้ เมืองตามอัธยาศัย มีเวลาสบายๆไม่ ต้องเร่ งรี บ
(เดินทางสู่ เมืองไลฟ์ ซิก128ก.ม. 1ช.ม.15นาที)
นําคณะออกเดินทางสู”เมืองไลฟซิก” (ระยะทาง128กม.เดินทาง1ช.ม.30นาที ) เมืองแห่ งนี้ มีหลักฐานการ
ก่อตั้งย้อนกลับไปที่ ค.ศ. 1015 โดยเป็ นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของแคว้นแซกโซนี มีงานแสดงสิ นค้าไลพ์ซิก Leipzig
Trade Fair เป็ นงานแสดงสิ นค้าระดับนานาชาติมาตั้งแต่สมัยกลาง เปนเมืองที่ศิลปน“เกอเธ”นักประพันธ
ชื่อดังของเยอรมัน ยกใหเปนลิตเติ้ลปารีส ความเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1409
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และมี ชื่ อ เสี ย งเต็ม ไปด้ว ยนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา และบาร์ เครื่ อ งดื่ ม ต่ า งๆ ร้ านกาแฟ ร้ า นอาหารดี ๆ มากมาย การสร้ า ง
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิกส่ งผลให้ไลพ์ซิกเป็ นศูนย์กลางทางด้านกฎหมาย และการพิมพ์และยังส่ งผลต่อเนื่องให้ไลพ์ซิกเป็ น
ที่ต้ งั ของศาลฎีกาและหอสมุดแห่ งชาติเยอรมนี บุคคลที่มีชื่อเสี ยงของเมืองไลพ์ซิกคือ “โยฮันน์ เซบาสเทียน บาค” คีต
กวี ที่ ท าํ งานในไลพ์ซิ ก ช่ ว ง ค.ศ. 1723-ค.ศ. 1750 และ “ ริ ช าร์ ด วาก
เนอร์ ” คีตกวีที่เกิ ดในไลพ์ซิกเมื่อ ค.ศ. 1813 ในอดีตไลฟ์ ซิ กได้เสี ยหาย
อย่างหนักเนื่ องจากการทิ้งระเบิ ดของฝ่ ายสัมพันธมิตรในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐอเมริ กาได้ยึดครองไลฟ์ ซิ กได้ในวันที่ 20 เมษายน
ค.ศ. 1945 และในภายหลังได้ถ่ายอํานาจการปกครองแก่กองทัพแดงของ
สหภาพโซเวียต ไลฟ์ ซิ กจึ งถูกรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของประเทศเยอรมนี
ตะวันออก ก่ อนจะถูกรวมเข้าเป็ นเยอรมันเดี ยวในภายหลัง พร้ อมชมสถานที่สําคัญต่างๆรอบเมือง อาทิ ศาลากลาง
จังหวัดเก่า Old Town Hall , Market Square , St. Nicilas Cathedral ฯลฯ
ชวงคริสมาสต-ปใหม ของทุกปทานจะไดชมชม”ตลาดนัดคริสมาสต”กลางเมือง
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ :Radisson blu hotel leipzig/ Marriott hotel /ใกลเคียง

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4) ไลฟซกิ -พอรทดามUNSEEN(มรดกโลก)-พระราชวังซองซูซ-ี เบอรลิน
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (ไลฟ์ ซิก-พอตดาม 160ก.ม. 1ช.ม.30นาที)
นําคณะออกเดินทางตอสู”เมืองพอตสดัม” (1ชม.50นาที) เมืองหลวงของรัฐบรานเดนบวร์ กทางด้าน

ตะวันออกของประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบ่ นแม่น้ าํ ฮาเฟล (Havel) ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของเบอร์ ลิน และเป็ นส่ วนหนึ่งของ
เขตนครเบอร์ลิน บรานเดนบวร์ก พอทสดัมเป็ นที่รู้จกั จากการเป็ นที่ประทับของกษัตริ ยป์ รัสเซียหลายพระองค์ ตัวเมือง
ประกอบไปทะเลสาบเชื่อมต่อกันเป็ นจํานวนมากและมีภูมิทศั น์ทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์
นําคณะเขาชม“พระราชวังฤดูรอนซองสซูซี” ของปรัสเซี ยตั้งแต่ปีค.ศ. 1660 พระราชวังซองส์ซูซี ซึ่ ง
เป็ นภาษาฝรั่งเศสในความหมายว่า ไร้กงั วล เป็ นพระราชวังที่ประทับของเฟรดเดอ ริ กมหาราชและยังเป็ นที่ฝังพระศพ
ของพระองค์อีกด้วย พระราชวังแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นแวร์ ซายน์แห่ งเยอรมนี โดดเด่ นด้วยการจัดสวนแบบ
ขั้นบันได ศิลปิ นเอก ผูอ้ อกแบบบรรจงสร้างสรรค์ ได้ผสมผสานแนวทางศิลปะจากประเทศ
ต่าง ๆ แบบที่ ท่านไม่เคยเห็ นจากที่ใดมาก่ อน ชมกลุ่มอาคารสวยๆ มากมายอาทิ ไชนี ส ที
เฮ้าส์ ซุม้ ศาลาต่างๆ ที่โดดเด่นโดยศิลปะแบบร็ อกโคโค รวมทั้งอุทยานในแบบสวนฝรั่งเศส
จึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้ พอตสดัม แห่ งนี้ ยงั เป็ นพื้นที่ มรดกโลกที่ใหญ ที่สุดใน
เยอรมนี ***หมายเหตุ หากพระราชวังซองซูซีปิดหรื อคิวเต็มจะจัดให้ ชมวังอื่นแทน
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เที่ยง
บาย

 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร / (พอตดาม-เบอร์ลิน 35ก.ม. เดินทาง30นาที)
นํ า คณะชมความสวยงามของ กรุ ง เบอร ลิ น Berlin มหานครอัน ยิ่ง ใหญ่ ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณะ

ซ่ อ มแซมให้ สวยงามและดู ยิ่งใหญ่ ดังเดิ ม หลังจากการรวมตัวของเยอรมัน ตะวัน ตกในค่ ายโลกเสรี และเยอรมัน
ตะวันออกในฝ่ ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่ วม 50 ปี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชมความสวยงามของ
2 ฝั่งนครเบอร์ ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพกําแพงเบอร์ ลินอดีตแห่ งการแบ่งแยกที่ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี่
กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็ นอนุสรณ์ให้กบั คนรุ่ นหลัง นําคณะชมจุดประวัติศาสตร์ ของเมืองเริ่ มที่ ”เช็คพอยสชาลี”
จุดตรวจคนเข้า -ออก ระหว่าง 2 ฝั่ งเบอร์ ลิน ซึ่ งท่ านจะได้
เห็ นภาพของความพยายามในการหลบหนี ของผูค้ นจากฝั่ ง
ตะวันออกสู่ ฝั่งตะวันตก และเป็ นจุดที่ใช้แลกตัวเชลยในช่วง
แบ่งแยกดินแดน ปั จจุบนั จัดเป็ นจุดแสดงเรื่ องราวของกําแพง
เบอร์ ลิน ตั้งแต่แรกเริ่ มจนถึงวันที่ ผูค้ นช่ วยกันทลายกําแพง
แวะให้ ท่ านบั น ทึ กภาพ คู่ กั บ ประตู ชั ย บราเดนเบิ ร์ ก
สัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก ถนนอุนเท่อร์ ลินเด้น ที่เปรี ยบได้กบั ชองป์ เอลิเซ่ แห่ งปารี ส ย่านเขตเมืองเก่า ที่
ประกอบไปด้วยโบสถ์สาํ คัญและอาคารทรงคลาสสิ กมากมาย ชมอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งชัยชนะมีความสู ง 67 เมตร ตั้งอยูบ่ น
ถนน 17 มิ.ย. เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามต่อต้านฝรั่งเศส สร้างในปี ค.ศ.1873 ความเจริ ญได้เข้ามาพัฒนาเมืองทั้ง 2 ฝั่ง
จนยากที่จะแยกแยะว่าตรงไหนคือเขตตะวันออก หรื อตะวันตก ผ่านชมพระราชวัง ชาล็อตเทนเบิร์ก อันสวยงาม เดิม
เป็ นที่ประทับฤดูร้อนในสมเด็จพระราชินีโซเฟี ยชาล็อต ชมโบสถ์ไกเซอร์ วิล เฮม เกต คนิ สเคิร์ช หรื อ เมโมเรี ยลเชิร์ช
Wilhelm Memorial Church. ที่ยงั คงร่ องรอยความเสี ยหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
นําทานชม พิพิธภัณฑเพอรกามอน PERGAMON MUSEUM ซึ่ งจัดแสดงผลงานทางศิลปะของ
อารยธรรมที่เคยเฟื่ องฟูในเอเชียไมเนอร์ เช่น เปอร์เซี ย, ไบแซนไทน์ ฯลฯ
วัตถุที่ นํามาจัดแสดงล้ว นมี ค่า ไม่ ว่าจะแท่ น บู ช าเทพเจ้าซี อุส จากเมื อง
เพอร์ กามอนในตุรกี หรื อจะเป็ นชิ้ นส่ วนด้านหน้าของห้องท้องพระโรง
ใหญ่จากกรุ งบาบิ โลนในสมัยพระเจ้าเนบูซัดเนสซาร์ ที่ 2 และประตูหุ้ม
ด้วยแผ่นกระเบื้อง เที่ยวชมเบอร์ลินอันยิง่ ใหญ่ และสง่างาม
จากนั้นนําทานสูยานชอปปงบริเวณหางสรรพสินคา Kadewe ที่ใหญที่สุดในเบอรลิน
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ :intercontinental berlin hotel/sofitel berlin hotel /ใกลเคียง
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วันทีห่ า ของการเดินทาง(5) เดรสเดน UNSEEN แบมเบิรก UNSEEN(มรดกโลก)-นูเร็มเบิรก
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั / (เบอร์ลิน-เดรสเดน 190ก.ม. เดินทาง2ช.ม.)

เที่ยง

นําคณะออกเดินทางสู”เมืองเดรสเดน”นครฟลอเรนซแหงลุมแมน้ําเอลเบ(2ชม.20นาที) นคร
หลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่งเป็ นเมืองที่เคยรุ่ งเรื องและรํ่ารวยมากที่สุดแห่ งหนึ่งของยุโรป รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและ
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่า นครฟลอเร้นซ์แห่ งลุ่มแม่น้ าํ เอลเบ เดรสเดนมี
ประวัติอนั ยาวนานตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่ 11 เมื่อมีการตั้งศูนย์มิชชันนารี ข้ ึน จนเจริ ญสื บเนื่องมาเป็ นศูนย์กลางของ
ศิลปะ และ ความรู ้ของแคว้นแซกโซนี จนมาถึงวันที่ 14 ก.พ.1945 เมืองเดรสเดนถูกทําลายอย่างหนักจากเครื่ องบินทิ้ง
ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร และ ในเวลาต่อมาผูค้ นในเมืองก็ร่วมมือร่ วมใจกันค่อยๆบูรณะปฏิสังขรณ์บา้ นเรื อนขึ้นมา
ให้สวยงามเหมือนเมื่อครั้งในอดีต นําคณะชมความสวยงามของสถานที่สาํ คัญต่าง ๆ ภายในเมือง ชมความสวยงามอัน
โดดเด่นของ เดอะเซมเพอร์ โอเปร่ าเฮ้าท์ โรงอุปรากรประจําเมืองสร้างเสร็ จในปี 1878โดยเซมเพอร์ ในสไตล์อิตาเลียน
บาร็ อคอาคารหลังนี้ มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปั ตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบได้
สวยงามสมส่ วน เป็ นที่จดั แสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสําคัญๆ นําคณะเข้าชม เดอะสวิงเกอร์ Zwinger สวน
ประจําวังที่สวยงาม เมืองนี้ยงั มีชื่อเสี ยงเรื่ อง กระเบื้องพอซเลน เนื่องจากเมืองไมเซ่นเมืองลูกของแคว้นเป็ นเมืองแรกใน
ยุโรปที่สามารถผลิตเครื่ องกระเบื้องได้ทาํ ให้มีการเก็บสะสมไว้ในพระราชวังนี้ เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งจะทําให้ท่านได้
ประทับใจในความสวยงามอันแสนโรแมนติก ของเมืองแห่งนี้...เดินชมเมือง เรี ยบแม่น้ าํ อันสุ ดคลาสสิ ก
นําทานชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ GREEN VAULT ห อ งจั ด
แ ส ด ง เค รื่ อ ง อั ญ ม ณี แ ล ะท รั พ ย สิ น ส ว น
พระองคของพระเจาออกุสตุสที่ 2 ที่ไดรับการ
ยกย อ งให เ ป น หนึ่ ง ใน“BEST GOLDSMITH’S
WORK AND JEWELLERY IN THE WORLD”
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เดรสเดน-แบมเบิร์ก 280ก.ม. เดินทาง2ช.ม.30นาที)
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ออกเดินทางสู่ “เมืองแบมเบิรก”Bamburg เมืองมรดกโลก จุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก ที่มี

ชื่ อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก เมืองแบมเบิร์กเป็ นเมืองเล็กๆที่น่ารักและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น“เมืองมรดกโลก”จาก
องค์การยูเนสโก้ ภายในตัวเมืองมี“ แม่น้ าํ ริ คนิ ทซ์” ไหลผ่านทําให้มีความ
สวยงามมากยิ่งขึ้น นําชม มหาวิหารไกรเซอร์ ที่อุทิศแด่นักบุญปี เตอร์ และ
นักบุญจอร์ท สร้าเสร็ จในปี ค.ศ.1237 ในแบบโกธิ ค ชมจตุรัสศาลาวา
การเมืองอันเกาแกแ ละสวยงาม จากนั้นนําคณะเดินเล น
ชื่ น ชมบรรยากาศของเมื อ ง..ที่ ยั ง คงอนุ รั ก ษ ค วาม
สวยงามในแบบดั้งเดิมไวไดอยางดีเยี่ยม ทานจะประทับใจ
ในความสวยงามอันบริสุทธิ์ของเมืองแหงนี้อยางแนนอน
เมืองแบมเบิรกแหงนี้เปน1ในเมืองที่สวยที่สุดของเยอรมัน มาเยอรมันตองหามพลาด!!!
คํ่า
 บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ เมืองนูเร็ มเบิร์ก45นาที
พักที่ : le meridien hotel nuremberg/ระดับใกลเคียง

วันทีห่ กของการเดินทาง(6) นูเร็มเบิรก UNSEEN-มิวนิก-มาเรียนพลัทซ-ชอปปง
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําคณะชม เมืองนูเรมเบิรก Nurembergได้รับสมญานามว่าเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน
หากใครเป็ นคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ ตูน ทางเดินโรย
กรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิ มะที่ ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ ทั้งเมือง ต้องที่นี่เลยเพราะนู เรมเบิร์กนั้น
เสมือนดังเมืองแห่ งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อดอรฟ ฮิตเลอรได้ใช้สถานที่แห่ งนี้ เป็ น
กองบัญชาการทางการทหารเพื่อต่อสู่ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 …นู เร
มเบิ ร์กนั้น ยังเป็ นเมื องแห่ งประวัติศาสตร์ ของแคว้น บาวาเรี ย เป็ น
เมื องในยุคกลางที่ สามารถย้อนอดี ตกลับไปได้จนถึงศตวรรษที่ 10
ยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอํานาจ และยังเป็ นศูนย์กลางของชาวโรมันที่
ยังคงทิ้งอดีตต่างๆ ไว้ให้ดูต่างหน้าอยูท่ ุกที่ไม่ว่าจะเป็ นถนนตั้งแต่ยคุ
กลางที่เอาหิ นก้อนใหญ่มาปูทาํ พื้น บ้านเรื อนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน
ให ค ณะได เดิ น เที่ ย วชม เขตเมื อ งเก า (มรดกโลก)
บริ เวณตัวเมืองเก่า ถนนทางเดินจะปูหินแบบยุคกลาง ทําให้อดนึกถึงวันเวลาในอดีตของเมืองนี้ไม่ได้ อาคารรัฐสภาที่มี
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Schoner Brunnen นํ้าพุที่นี่หากใครต้องการอธิ ษฐานก็ให้หมุนแหวนที่น้ าํ พุ 3 ครั้ง ก็จะได้สมใจ โบสถ์เซนต์อลิซาเบ็ต
หรื อว่าจะเป็ น โบสถ์เซนต์คลาร่ าก็มีความงดงามไม่แพ้กัน ช ว งฤดู ห นาวจะมี ต ลาดคริ ส มาสต ที่ประดับ
ประดาไฟอย่างดงาม ท่านจะได้เห็นคนท้องถิ่นเดินมาจับจ่ายสิ นค้าไปประดับบ้านในช่วงคริ สมาสต์
 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (นูเร็ มเบิร์ก-มิวนิก 170 ก.ม. เดินทาง1ช.ม.40นาที) เดินทางสู่ มิวนิก
เดินทางต่ อสู่ จตุรัสมาเรี ยนพลัทซ์ .รถโค้ ชนําคณะผ่ านชม โอลิมปิ คปาร์ ค สนามกีฬาที่ใ หญ่ ที่สุดในยุโ รป เดินทางเข้ าสู่
เขตเมืองเก่ า จตุรัสโคนิก ที่ตั้งของอาคารทรงกรี กโบราณที่ปัจจุบันเป็ น พิพิธภัณฑ์ , ย่ านมหาวิทยาลัยที่เก่ าแก่ , หอสมุด
แห่ งชาติ ,โรงละครโอเปร่ า และภาพของ โบสถ์ เฟราเอนเคียร์ เชหลังคาทรงหั วหอม สถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ก อันเป็ น
สั ญลักษณ์ อันโ ดดเด่ น ของมิวนิ ก นําคณะเดินเที่ยวชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ Marienplatz หรื อ Mary’s

Square ซึ่ งตั้งอยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิ ค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปี มาแล้ว)ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages)
เป็ นหั วใจของเขตเมื อ งเก่ า และเป็ นที่ ที่ดีที่สุดสําหรั บการเริ่ มชมเมื อง ในยุคกลางที่ นี่เคยเป็ นตลาด แต่ปัจจุบนั เป็ น
ศูนย์กลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ นําท่านเดินชมสิ่ งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รู ปปั้ นพระแม่มารี
ทองคําบนเขาสู งศาลาว่าการเมืองใหม่ Neuse Rathaus ที่มีจุดเด่นที่หอระฆัง Glockenspiel ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบํา
ให้ท่านได้ชมในเวลา 11โมงเช้าช่วงฤดูหนาว และ 5โมงเย็นในช่ วงฤดูร้อน...อิสระกับการช้อปปิ้ ง เดินเที่ยวชมเมือง
ตามอัธยาศัย ซื้อของฝากกลับบ้าน จิบกาแฟ หามุมสวยๆถ่ายรู ป จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร

ค่ํา
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บริการอาหารมื้อมื้อพิเศษ…ที่โรงเบียรฮอฟบารนเฮาส(รานชื่อดังในตํานานของมิวนิก)
อิ่มอรอยกับขาหมูเยอรมันขนานแทๆ+เบียรเยอรมนีรสตนตํารับ และเปนสถานที่จัดงาน
OCTOBER FEST ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศเยอรมนี

พักที่ : Sheraton hotel/ marriott hotel /westin hotel/ ใกลเคียง

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง(7) พิชติ ภูเขาชุกซปตเซ(สูงทีส่ ุดในเยอรมนี)-นัง่ รถไฟชมวิวแสนสวย
นัง่ กระเชาCABLECAR-ปราสาทนอยชวานสไตน(ปราสาทดีสนียแ ลนด)-อูลม
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (มิวนิก-เอบซี 90ก.ม. เดินทาง 1 ช.ม.25นาที)

นําคณะนั่งรถไฟชมวิว พิชิตยอดเขาซุกสปทเซ ซึ่งเปนยอดเขาที่
สู ง ที่ สุ ด ใน เย อ ร ม นี อยู่ ที่ เมื อ ง การ์ มิ ช –พาร์ เ ท่ น เคี ย ร์ เ ช่ น (Garmisch Partenkirchen) เมืองที่อยูท่ างตอนใต้สุดของประเทศเยอรมนี ซุกสปิ ตเซ่เป็ นยอดเขา สู ง
ถึง 2,962 เมตร ชาวเยอรมันและนักท่องเที่ยวนิยมที่จะขึ้นไปเล่นสกีในฤดูหนาวหรื อชม
ทิวทัศน์ชนิ ด 360 องศา ในฤดูร้อน สามารถมองเห็ นภูมิประเทศได้ถึง 4 ประเทศ คือ
ออสเตรี ย สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมนี และทิวทัศน์สวยงามของ ทะเลสาบไอบ์
(Eibsee) ที่มีสีน้ าํ เงินเข้มสุ ดสวย ท่ามกลางหุ บเขาที่อุดมไปด้วยป่ าสนสี เขียวรอบด้าน
เป็ นทิ วทัศน์ที่สวยงามมาก บนจุดสู งสุ ดของยอดเขาจะมี ไม้กางเขนที่ ปักอยู่ดา้ นบน
Summit Cross ของเทือกเขาซุ กสปิ ตซ์ หรื อ Top of Germany เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงจุดที่สูงที่สุด ถูกปั กไว้กว่า 150
ปี ก่ อ นมาแล้ว และเสี ย หายจากฟ้ าผ่าหลายครั้ ง แต่ ช าวเมื อ งก็นํามาซ่ อ มแซม
ล่าสุ ดถูกทําลายด้วยทหารอเมริ กาในช่ วงสิ้ นสุ ดสงครามโลก จนพังไม่สามารถ
ซ่ อมได้อีก จึงสร้างอันใหม่ข้ ึนมาแทนในปั จจุบนั ชมโบสถ์มาเรี ย ฮิมเมลฟาร์ ท
(Maria Himmelfahrt) ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นโบสถ์ ที่ สู งที่ สุ ดในเยอรมนี ให้ ท่ า นได้
สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะขาวโพลน บนลานหิ มะที่มีตลอดทั้งปี หามุมถ่ายภาพ
สวยๆ สู ดอากาศอันแสนสดชื่น ตามอัธยาศัย...ได้เวลานัดหมาย เดินทางลงจากยอดเข าด้วยกระเช้า CABLECAR
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 บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางสูเสนทาง”ถนนสายโรแมนติก” เป็ นเส้ นทางเดินทัพของโรมันในสมัยโบราณ
***พิ เศษ! ทัวรเราจัดใหทานไดนั่งรถมา ขึ้น หรือลงปราสาทนอยชวานสไตน ดูที่คิวและ
รอบเวลาเขาปราสาทเปนสําคัญ พรอมนําคณะเขาชม
ภายใน”ปราสาทนอยชวานสไตน”Schloss Neuschwanstein
เป็ นปราสาทตั้ง อยู่ใ นเทื อ กเขาแอลป์ แถบแคว้น บาวาเรี ย ประเทศ
เยอรมนี สร้ างในสมัย พระเจ้าลุ ด วิ ก ที่ 2 แห่ งบาวาเรี ย ในช่ ว ง ค.ศ.
1845-86 เป็ นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่ งหนึ่ งของโลก และเป็ น
ต้ น แบบของการสร้ า งปราสาทเทพนิ ยายเจ้า หญิ ง นิ ทรา ที่ ส วน
สนุกดิสนียแ์ ลนด์ และโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต
ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์สูงกว่า 200 เมตร เหนื อออบแก่งของแม่น้ าํ พอลลัท นอกจากนี้ ยงั มีแวดล้อม
ด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่ าเขาลําเนาไพรที่สวยงามและมีสีสัน แปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เมื่อ

มองจาก สะพานมาเรี ยน ที่ทอดข้ามสายนํ้าเชี่ยวกรากในลําธารเบื้องล่าง พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ งบาวาเรี ยมีพระประสงค์
ให้จดั สร้างเพื่อเป็ นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่ างจากผูค้ น และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริ ชาร์ด วากเนอร์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นแรงบันดาล
ใจในการสร้างให้เป็ นไปตามบทประพันธ์เรื่ องอัศวินหงษ์ ดังนั้นปราสาทแห่ งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่ องร่ าวในบท
ประพันธ์ดงั กล่าว ปราสาทแห่ งนี้ ได้รับการออกแบบโดย คริ สเตียนแยงค์ ซึ่ งเป็ นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่
จะเป็ นสถาปนิ ก นําคณะเข้าชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องบัลลังก์ ห้องบรรทม ห้องทรงดนตรี โอเปร่ า ท้องพระโรง และ
ห้องครัวที่ทนั สมัยที่สุดในยุคนั้นให้ได้ชมกัน ตัวปราสาทภายนอกสร้างให้ดูเหมือนปราสาทในยุคกลาง แต่ภายในเต็ม
ไปด้วยศิลปะในยุคต่างๆ ไบแซนไทน์ โรมันเนสก์ โกธิก และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สุดมาใช้ในปราสาทแห่งนี้
ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
*หมายเหตุ กรณีที่ปราสาทนอยชวานสไตนปด หรือคิวเต็ม หรือหิมะปดทางเดิน (ในชวงฤดูหนาวเปด
คิวใหเขาชมนอยมาก) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่ชม โดยเขาปราสาทโฮเฮนชวานเกา
หรือปราสาทอื่นๆแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา*โดยทางเราจะแจงใหทานทราบกอนเดินทาง*
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คํ่า

เดินทางเขาสู”เมืองฟุสเซน”เมืองปลายทางสุดทายของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูท่ ี่แคว้นบา
วาเรี ย เยอรมนี ใครมาบาวาเรี ยห้ามพลาดการมาเยือนเมืองนี้ เมืองฟุสเซ่ นเป็ นเมืองสุ ดแสนน่ารักทาสี สันสวยงามอย่าง
กับเมืองลูกกวาด โอบด้วยเยอรมันแอลป์ เป็ นฉากหลัง ตัดด้วยถนนเป็ นซอกซอยเล็กๆลัดเลี้ยวไปตามซอกตึกและตาม
อาคารบ้านเรื อนก็มีการแต่งแต้มลวดลายบนตัวอาคารทําให้ดูไม่เบื่ออีกด้วย โดยเฉพาะที่ถนนคนเดินใจกลางเมืองนั้น
จะพบผูค้ นออกมานัง่ คาเฟ่ จิบเบียร์กนั เป็ นแถว บรรยากาศมันช่างครึ กครื้ น รื่ นรมณ์
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร /พักที่ : luitpoldpark hotel/ระดับใกลเคียง

หมายเหตุ : * โรงแรมที่เมืองฟุสเสน ไปเมืองที่มีโรงแรมไมมากนัก หากมีการจัดงานประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมสําคัญอยูบอยครั้ง และหองพักมักจะเต็มตลอดถา
มีชวงกิจกรรมดังกลาว หากที่พักในเมืองฟุสเสนเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่พักไปที่เมืองมิวนิก จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง(8)
เช้า
14.25 น.

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั /สบายๆกับการเดินเล่ นพักผ่ อนบริ เวณทีพ่ กั ในเมืองฟุสเส่ น
นําคณะเดินทางสูสนามบินเพื่อเช็คอิน และทําTAX REFUND
เหิ รฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ...โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ tg925(บินตรง)

วันทีเ่ กาของการเดินทาง(9)
06.05 น.

ฟุสเสน-มิวนิก(เยอรมนี)-กรุงเทพฯ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

ทีมงานที่มีประสบการณการทําทัวรมากกวา20ป…ทัวรเราจัดทําเสนทางเอง...ไมสงตอทัวรอื่น
เราจัดรวมกับ ธนาคารกสิกรไทย KBANK ทานสามารถไวใจในมาตรฐาน และการบริการไดอยาง100%
 โรงแรมที่ใชสําหรับโปรแกรมพักดีทานดี เราเลือกใชโรงแรมระดับมาตรฐานและ4ดาว ดีดี****
หัวหนาทัวรของบริษัท เราคัดสรรแตมืออาชีพ มีความชํานาญเสนทางยุโรป และการดูแลเปนอยางดียิ่ง
ครอบครัวทานจะไดรบ
ั ความรู และการบริการเปนอยางดี...ประทับใจแนนอน
เที่ยวยุโรปทั้งที เที่ยวแบบ พักดี ทานดี มีความสุขทั้งครอบครัว (ไมใชทัวรจอง ทําเอง ออกเอง)
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แกรนดเยอรมันนี9วันTG DELUXE TOUR พักดี ทานดี100%
รวมน้ําดื่มใหวันละ1ขวด/1ทาน เรียบรอยแลว /อาหารครบทุกมื้อ
โปรแกรมนี้รวมทิปคนขับรถ ใหเรียบรอยแลว ไมตองจายเพิ่ม
**เที่ยวยุโรปทั้งที...เที่ยวแบบ DELUXE TOUR พักโรงแรม4ดาว****ดีดี
รวมคนยกกระเปาขึ้นลงโรงแรมที่พักเรียบรอยแลว
**เที่ยวแบบพักดี ทานดี พิธีพิถัน มีความสุขทั้งครอบครัว**
***เนนสถานที่พักที่เปนไฮไลท UNSEEN แสนสวยของเยอรมนี***
*กรุณาสํารองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 08-20สัปดาห เพื่อควาสมสะดวกในการยืน
่ วีซา*
เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

หยุดวันแม10-18ส.ค.

92,900

92,900

89,900

พักทานเดียวตอ
1หอง
จายเพิ่ม
20,000

28ก.ย.-06ต.ค.

92,900

92,900

89,900

20,000

หยุดวันคลายวันสวรรคต13-21ต.ค

92,900

92,900

89,900

20,000

หยุดวันปยะฯ 20-28ต.ค.

92,900

92,900

89,900

20,000

หยุดวันพอ30พ.ย.-08ธ.ค.

92,900

92,900

89,900

20,000

หยุดวันรัฐธรรมนูญ07-15ธ.ค.

92,900

92,900

89,900

20,000

คริสมาสตมารเก็ต 20-28ธ.ค.

95,900

95,900

92,900

22,000

เทศกาลปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.

95,900

95,900

92,900

22,000

เทศกาลปใหม 28ธ.ค.-05ม.ค.

95,900

95,900

92,900

22,000

ชวงการเดินทาง
CHECK-IN3ทุมของวันแรก

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

 สิทธิพิเศษผูถือบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย และไทยพาณิชย
สามารถผอนชําระสวนที่เหลือผานบัตรเครดิตโดยไมมีดอกเบี้ย0%นานถึง4เดือน
โดยชําระมัดจําเปนเงินสด 40,000 สวนที่เหลือผอนบัตรได

***หากสนใจสายดวน คุณปอป Tel.096-7878-294 ตอบคําถามไดเลยไมตองรอ***
***หรือ@ID LINE มาที่ POP2217 สอบถามได24ช.ม.
เที่ยวยุโรปทั้งที พักโรงแรมดี ทานอิ่ม ไกดดี บินการบินไทยTG บินตรง ไมตอเครื่อง
เพื่อความสุขของครอบครัว และคนที่ทานรัก แฮปปแนนอน โปรแกรมนี้แนะนํา
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
าตัวเครืองบินโดยการบินฟิ นแอร์ (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่ารถปรับอากาศนํ าเทียวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนํ าเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่ารถนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ ค่าหัวหน ้าทัวร์ และไกด์ท ้องถินนํ าเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง / ***รวมค่าวีซา่ แล ้ว***
 ค่าประกันชีวติ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

 อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หก
ั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให ้ท่านพิจารณาตามการบริการ)
 ค่าธรรมเนียมนํ ามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง//ค่าปรับสําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้
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 เงื่อนไขการชําระเงิน

 กรุ ณ าจองล วงหน าพร อ มชํ าระงวดแรก 40,000 ก อ นการเดิ นทาง พร อ มแฟกซ สํ าเนาหนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง Passport และ

คาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนวันยื่นวีซา หรือไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนั ดหยุดงาน การ

ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงิน มัดจํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชํ าระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษั ท ฉะนั นท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ด หมายการเดิน ทางส่งไปถึงท่านเป็ นทีเรีย บร ้อยแล ้ว ท่านจึงสามารสํ ารอง
ยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวันกลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลับ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนั นท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปทีมีการกา
รันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได ้
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป – เก็บค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 20 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน – เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

หมายเหตุ
o ทางบริษัทจะทําการยืนวีซา่ ของท่านก็ตอ
่ เมือในคณะมีผู ้สํารองทีนังครบ 25 ท่าน และได ้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนืองจาก
บริษัทจะต ้องใช ้เอกสารต่างๆทีเป็ นกรุ๊ปในการยืนวีซา่ อาทิ ตัวเครีองบิน , ห ้องพักทีคอนเฟิ รม
์ มาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต ้องรอให ้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยืนวีซา่ ให ้กับทางท่านได ้อย่างถูกต ้อง
o หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซา่ กรุ๊ปในการยืนวีซา่ เต็ม ทางบริษัทต ้องขอสงวนสิทธิในการยืนวีซา่ เดียว ซึงทางท่านจะต ้องเดินทาง
มายืนวีซา่ ด ้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
o เอกสารต่างๆทีใช ้ในการยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผู ้กําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็ นผู ้กําหนด ท่านทีมีความ
ประสงค์จะยืนวีซา่ ท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ถูกต ้อง และครบถ ้วนตามทีสถานทูตต ้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซา่ ของท่าน บริษัททัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืนวีซา่ เท่านัน มิได ้เป็ นผู ้พิจารณาว่าวีซา่ ให ้กับ
ทางท่าน สถานทูตจะไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ให ้ท่าน กรณีทา่ นใช ้เอกสารปลอมในการยืนวีซา่
กรณีวซ
ี า่ ทีท่านยืนไม่ผา่ นการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ้ ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี
- ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ และค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแม ้ว่าจะผ่านหรือไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วันยืนวีซา่ ซึงตัวเป็ นเอกสารทีสําคัญในการยืนวีซา่ ประมาณ10,000 บาท หาก
ท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัวเครืองบินถ ้าออกตัวมาแล ้วจะต ้องทําการ REFUND โดยจะมีคา่ ธรรมเนียมทีท่านต ้องถูกหักบางส่วน และ
ส่วนทีเหลือจะคืนให ้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ ้ายังไม่ออกตัวท่านจะเสียแต่คา่ มัดจําตัวตามจริงเท่านัน
- ค่าห ้องพักในทวีปยุโรป ถ ้าคณะออกเดินทางได ้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ตามกฎท่านจะต ้องโดนค่ามัดจําห ้องใน 2 คืนแรกของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันทีเข ้าพัก ทางโรงแรมจะต ้องยึดค่าห ้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ท่านทราบ และ
มีเอกสารชีแจงให ้ท่านเข ้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซา่ แล ้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใช ้จ่ายทังหมด 100%
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัว
เครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสํารองยานพาหนะ

***สําหรับเอกสารที่ทานตองเตรียมสําหรับยื่นวีซา ทางเราจะสงใหทานหลังจากสํารองที่นั่งแลว

ทัวรยุโรป...เราสรางชื่อเสียงมานาน...ภาพถายจริงทุกกรุป ยอนหลัง1ปที่ผานมา
ขอขอบคุณ...คณะผูมีเกียรติที่ไดใหความไววางใจ...รวมเดินทางทองเที่ยวยุโรปกับเรา

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 11-19พ.ค.2562 (จํานวน19ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย8วัน TG DELUXE 2 ประเทศ เดินทาง 11-18พ.ค.2562 (จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 04-12พ.ค.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 20-28เม.ย.2562 (จํานวน27ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 16-24เม.ย.2562 (จํานวน25ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ สงกรานต 13-21เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต12-19เม.ย.2562 (จํานวน17ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พักริมทะเลสาบ สงกรานต 12-20 เม.ย.2562 (จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 สงกรานต 11-19เม.ย.2562 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-19เม.ย.2562 (จํานวน26ทาน)

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สงกรานต10-17เม.ย.2562 (จํานวน33ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 10วัน TG DELUXE D พิชิต4ยอดเขา วันที่ 07-16 เม.ย.2562 (จํานวน32ทาน)

ยุโรปตะวันออก10วัน TG SUPERIOR พัก HALLSTATT เดินทางวันที่ 02-11เม.ย.2562 (จํานวน18ทาน)เหมา

แกรนดสวิสเซอรแลนด 8วัน TG promotion3 เนนชมวิว100ลาน วันที่ 31มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน15ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย9วัน TG เดินทางวันที่ 30มี.ค.-07เม.ย.2562 (จํานวน16ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน) BUS1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 วันที่23-31มี.ค.2562 (จํานวน24ทาน) BUS2เหมา

ยุโรปเคอเคนฮอฟ(งานดอกไมโลก)เยอรมัน เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม วันที่ 23-30มี.ค.2562 (จํานวน14ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 23-31มี.ค.2562 (จํานวน17ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 2-10มี.ค.2562 (จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 10-18ก.พ.2562 (จํานวน15ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 19-27ม.ค.2562 (จํานวน21ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน43ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด 11วัน TG ปใหม 29ธ.ค.-07ม.ค.2562(จํานวน18ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG DELUXE พัก Hallstatt เดินทางปใหม 29ธ.ค.-06ม.ค.2562(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 ปใหม 27ธ.ค.-04ม.ค.2562(จํานวน32ทาน) bus1

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 25ธ.ค.-02ม.ค.2562(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 23-31ธ.ค.2561(จํานวน23ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 10วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22-31ธ.ค.2561(จํานวน20ทาน)

แกรนดสแกนดิเนเวีย12วัน TG DELUXE เดินทางปใหม 22ธ.ค.-02ม.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางปใหม 22-30ธ.ค.2561(จํานวน10ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23 ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันพอ 01-09ธ.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 24พ.ย.-02ธ.ค.2561(จํานวน15ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 17-25พ.ย.2561(จํานวน15ทาน)bus2

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 03-11พ.ย.2561 (จํานวน14ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด8วัน TG PROMOTION ชวงหยุดปยะ21-28ต.ค.2561(จํานวน34ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 ชวงหยุดปยะ20-28ต.ค.2561(จํานวน40ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ ชวงหยุดปยะ19-27ต.ค.2561(จํานวน26ทาน)

แกรนดสวิสเซอรแลนด10วัน TG DELUXE C พักดี ทานดี เดินทางวันที่ 14-23 ต.ค.2561 (จํานวน22ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 13-21ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 14-23ต.ค.2561(จํานวน32ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 11-19ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทางวันที่ 06-14 ต.ค.2561(จํานวน20ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทางวันที่ 29ก.ย.-07ต.ค.2561(จํานวน9ทาน)

ยุโรปตะวันออก 9วัน TG SUPERIOR พักริมทะเลสาบ เดินทาง22-30กันยายน2561 (จํานวน26ทาน)
เหมาคณะพิเศษVIP...บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 15-23กันยายน2561(จํานวน28ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 วันแม 11-19ส.ค.2561(จํานวน22ทาน)

อิตาลี-สวิสเซอรแลนด-ฝรั่งเศส 9วัน TG PROMOTION4 เดินทาง 21-29ก.ค.2561(จํานวน37ทาน)

เหมายุโรปตะวันออก 8วัน กรุปเหมา บริษัทเมดิทอปจํากัด เดินทางวันที่ 01-08 มิถุนายน 2561 (จํานวน43ทาน)

สัมผัสหิมะกันเต็มๆ...บนจุงเฟรา

สนุกสนานกับการ...หามุมถายภาพบนรถไฟ

อยากสนุกสนาน และประทับใจกันแบบนี้...
มาเที่ยวกับเรานะครับรับรองไมผิดหวัง
0967878294(สายดวน)
0967822662(สายดวน)
www.worldtravelleragency.com

สนุกสนาน..สําราญบรนเรือลองแมน้ําแซนน

มาเวนิสตองนั่ง...กอนโดลา

เรากําลังรอรับเกียรติจากทางทาน…มาใชบริการทัวรดีดีจากทางเรา

Good memories by World Traveller

