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เยอรมัน แฟรงคเฟรต – บอบพารด – ลองเรือแมนํ้าไรน – น่ังรถไฟ ICE สูเบอรลิน – โพสตดัม –

พระราชวังซองซูซีส – พิพิธภัณฑเพอกามุม – ชอปปงคูดัม –  
เท่ียวกรุงเบอรลิน – กําแพงเบอรลิน – บรันเดนบวรก – เดรสเดน - นูเรมเบิรก – โรเธนบ
วรก (เสนทางสายโรแมนติก) – ปราสาทนอยชวานสไตน –            ยอดเขาซุกสปตเซ 
(เยอรมันแอลป) – เบิรชเทสการเดน - ลองทะเลสาบกษัตริย – พรีน – พระราชวังแฮเรนคิม
เซ – มิวนิค - เท่ียวเมืองมิวนิค – ชอปปง 

สายการบิน การบินไทย (TG) สะสมไมลรอยัลออรคิดพลัส 50%

โรงแรม   ระดับ 5 ดาว ใจกลางเมือง

อาหาร    ไทย จีน พื้นเมือง
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วันแรกของการเดินทาง                                                       กรงุเทพฯ – แฟรงคเฟรต 
21.00 น. คณะผูรวมเดินทางทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 2 เคานเตอรเช็คอิน D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก  

23.40 น. โดยเท่ียวบินท่ี TG 920 นําทานบินตรงสู เมืองแฟรงคเฟรต 
 

วันที่สองของการเดินทาง    แฟรงคเฟรต – บอบพารด – แมน้ําไรน - นั่งรถไฟ ICE สูเบอรลิน 
05.30 น.         ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระแลว นําทาน

เดินทางสู เมืองบอบพารด (ระยะทาง 128 กิโลเมตร) เมืองริมแมนํ้าไรน ท่ีมีความยาวท้ังหมด 
1,320 ก.ม. มีความยาวเปนอันดับสามของทวีปยุโรป ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณ ท้ังทางดาน
ประวัติศาสตรและทางดานจิตใจของชาวเยอรมัน เมืองน้ีเปนศูนยกลางการผลิตไวนท่ีใหญท่ีสุดบน
แมนํ้าไรนตอนกลาง นําคณะลงเรือทัศนาจรลองชมความงดงามของแมน้ําไรน เรื่องราวของ
ปราสาทตางๆ จากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผาตางๆ ยังคงมีมนตเสนหอยางไมเสื่อมคลาย แมนํ้า
แหงน้ียังกอใหเกิดเรื่องราว, ตํานาน และบทเพลงตางๆท่ีทําใหผูคนหลงใหล เรือจะนําทานผานหนา
ผาลอเรไล (Lorelei Rock) อันเปนตํานานของหญิงสาวท่ีคราชีวิตผูคนท่ีเดินทางโดยเรือผาน
แมนํ้าสายน้ี จนเขาสูเขตเมืองเซนตกอร เมืองสําคัญสําหรับจัดงานเทศกาลการจุดพลุประจําปริม
ฝงแมนํ้า 

 
เที่ยง                 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแฟรงคเฟรต  
15.13 น. โดยรถไฟดวน ICE 278 นําทานเดินทางสูกรุงเบอรลิน  
19.25 น. ถึงสถานีรถไฟกรุงเบอรลิน  
 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม MARRIOTT” หรือเทียบเทา  
 

วันที่สามของการเดินทาง                                                                        เทีย่วเบอรลนิ 
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

หลังอาหาร ออกเดินทางสูพอตสดัม (POTSDAM) อีกหน่ึงเมืองสวยของอดีตเยอรมันตะวันออก 
ซ่ึงถูกซอนเก็บไวหลังกําแพงความแตกแยกมากวา 40 ป นําทานเขาชมพระราชวังชาล็อตเท
นเบิรก พระราชวังท่ีใหญท่ีสุดในเบอรลิน  สรางในสมัยศตวรรณท่ี 17 ดวยศิลปะแบบบารอท
และร็อคโคโค พระราชวังเดิมถูกสรางดวยคําสั่งของพระนางโชเฟย ชาล็อตเต ภรรยาของเฟดเด
อริกท่ี 3 เดิมช่ือพระราชวังลิทเซนเบิรก เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครอบรอบ 42 ปของเฟดเดอริกท่ี 3 
นําทานเขาชมภายในพระราชวังท่ีเต็มไปดวยหองหับตางๆ หองสะสมกระเบ้ืองเคลือบ และพระราช
อุทยานท่ีงดงาม แลวนําทานเท่ียวชมตัวเมืองเบอรลิน (BERLIN) ชมรองรอยในประวัติศาสตรแหง
การปกครองที่แยกเยอรมนีออกเปนสองฝงระหวางตะวันตกและออก เขาสูอีสตไซคแกลลอรี่ ท่ีท้ิง
รองรอยของกําแพงเบอรลิน ฉากตางๆท่ีเกิดจากการพลัดพรากของเหตุการณวันท่ี 13 สิงหาคม 
1961 วันเริ่มการสรางกําแพง   ท่ีมีความยาวกวา 100 ไมล สูง 4 เมตร ถูกถายทอดเปนภาพวาด     
ท่ีเกิดจากศิลปนกวา 118 ทานบนซากกําแพงกวา 1,200 หลา ท่ีจะบอกเลาเรื่องราวตางๆแทน
คําพูดท่ีไดรับการยกยองวาเปนเปนภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก  
จากน้ันนําชมชาลี เช็คพอยส (CHARLIE CHECKPOINT) จุดตรวจคนเขา-ออก ของ 2 ฝง
เบอรลิน ซ่ึงทานจะไดเห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของคนจากฝงตะวันออกสูฝง 
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ตะวันตก ถายรูปคูกับประตูชัยบรันเดนบวรก ท่ีเปนสัญลักษณของเยอรมันฝงตะวันออก, ถนน
อุนเทอรลินเดน ท่ีเปรียบไดกับชองป เอลิเซแหงปารีส, ยานเขตเมืองเกาท่ีประกอบไปดวยโบสถ
สําคัญ และอาคารทรงคลาสสิคมากมาย อนุสาวรียแหงชัยชนะ มีความสูง 67 เมตร ตั้งอยูบนถนน 
17 มิ.ย. เปนสัญลักษณของสงครามตอตานฝรั่งเศส สรางในป ค.ศ.1873 ความเจริญไดเขามา
พัฒนาเมืองท้ัง 2 ฝงจนยากท่ีจะแยกแยะวาตรงไหนคือ เขตตะวันออกหรือตะวันตก  
 

เที่ยง                 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย นําทาน เขาชม พิพิธภัณฑกลางน้ํา (Museumsinsel) ตั้งอยูตอนเหนือของแมนํ้าสปรี ประกอบ

ไปดวยพิพิธภัณฑถึง 5 แหง และท่ีนาสนใจท่ีสุดไดแกพิพิธภัณฑเพอกามุม ท่ีเก็บสะสมคอลเล
คช่ันล้ําคา โดยเฉพาะแทนบูชาเทพเจาซุส หรือ เซอุส ซ่ึงไดรับการยกยองใหเปนสิ่งมหัศจรรยของ
โลก ก็ถูกเก็บรักษาไว ณ ท่ีแหงน้ี กลาวกันวาหากจะดูสมบัติอียิปตล้ําคาตองไปดูท่ีบริติชมิวเซียม 
ณ กรุงลอนดอน และหากจะดูสมบัติล้ําคาของกรีกโบราณตองมาชม ณ พิพิธภัณฑแหงน้ี จากน้ัน
นําทานเขาสู เดอะคัวฟวชเตนดัม หรือ คูดัม ถนนชอปปงและยานธุรกิจอันดับ 1 ของกรุงเบอรลิน
ใกลกันเปนโบสถไกรเซอร วิลแฮลม จักรพรรดิ์ผูเกรียงไกร อิสระใหทานไดชอปปงบนถนนเสนน้ี
อยางจุใจ 

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

แลวนําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม MARRIOTT” หรือเทียบเทา (เปนคืนท่ีสอง) 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง                                                               เบอรลนิ – เดรสเดน  
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 
 หลังอาหาร นําทานเดินทางตามเสนทางของเยอรมันตะวันออกในอดีต เพื่อมุงสูเมืองเดรสเดน 

(ระยะทาง 191 กิโลเมตร) สมญานามฟลอเรนซแหงแมนํ้าเอลเบ วากันวาเปนเมืองท่ีสวยงามท่ีสุด
ใน ประเทศเยอรมนี เมืองน้ีไดกลับมามีบทบาทในฐานะเมืองหลวงของแซกโซน่ีในป ค.ศ.1990 
หลังจากมีการรวมประเทศ ทําใหมีการบูรณะตัวเมืองท่ีเสียหายจากสงครามโลกครั้งท่ีสองขึ้นมาอีก
ครั้ง  

 
เที่ยง                 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย                  นําเท่ียวชมรอบตัวเมืองเดรสเดน ผานชมโบสถเฟราเอน (Frauenkirche) ท่ีเกาแกรองรอยของ

การทําลายลางของสงครามโลกท่ีกําลังไดรับการบูรณะอยางเรงดวน บริเวณนี้คือฐานรากของ
เมืองท่ีวางไวตั้งแตสมัยกลางศตวรรษที่ 11 จนถึงยุคของพระเจาออกัสตัสผูแข็งแกรง ทรงโปรดให
สรางเมืองในสไตล แบบบาร็อคขึ้น เซมเพอรโอเปราเฮาสท่ีเมืองน้ีมีความโดดเดนอยางเทาเทียมกัน
ท้ังดานสถาปตยกรรมและดนตรี ถายรูปกับพระราชวังสวิงกอร ผลงานช้ินเอกรูปแบบบาร็อคบน
ฝงแมนํ้าเอลเบบริเวณลานไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยนํ้าพุและรูปปนมากมาย ผานชมโบสถ
แหงราชสํานัก(Hofkirche) พิพิธภัณฑดานการขนสง (Verkehsmuseum) ท่ีมีการรางภาพบน
ฝาผนังน้ีจนในป ค.ศ.1906 ไดมีการวางแผนกระเบ้ืองเคลือบจากไมเซนจํานวน 24,000 แผนลงไป
บนรูป เขาชมพิพิธภัณฑคลังสมบัติ “กรีนโวลท” ท่ีเต็มไปดวยบรรดาอัญมณีล้ําคาของราชสํานัก
กวา 3,000 ช้ิน แลวเชิญทานเดินเลนชมเมืองหรือชอปปงตามอัธยาศัย  

 
ค่ํา                    อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร แลวนําทานเขาท่ีพัก “โรงแรม HILTON DRESDEN” หรือ

เทียบเทา  
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วันที่หาของการเดินทาง  (พุธที่ 17 เม.ย. 56)                          เดรสเดน – นูเรมเบิรก – โรเธนบวรก  
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองนูเรมเบิรก (ระยะทาง 315 กิโลเมตร) อดีตเมืองหลวงอยางไม
เปนทางการจักรวรรดิอันศักดิ์สิทธ์ิแหงชาติ เยอรมัน ชมวิวทิวทัศนของตัวเมืองท่ีมีปราสาท
จักรพรรดิอันโดดเดน นําทานเดินเลนเท่ียวชมตัวเมืองท่ึคลาคล่ําไปดวยผูคนและรานคา 
 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย นําทานเดินทางสูโรเธนบวรก (ระยะทาง 113 กิโลเมตร) เมืองโบราณตั้งแตยุคอัศวินท่ียังไดรับการ

ดูแลและอนุรักษไวเปนอยางดี ตัวเมืองถูกลอมรอบดวยกําแพงเมืองเกาท่ีคลาสสิคท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของเยอรมัน       เดินเลนชมเมืองภายในกําแพงเมืองโบราณ ท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของเมืองท่ี
ทําการคามาแตอดีต จัตุรัสใจกลางเมืองเปนท่ีตั้งของอาคารเทศบาลเมืองและโบสถเซนตจาคอบ 
อิสระใหทานมีเวลาไดเก็บภาพความประทับใจยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอํานาจ
ในยุคกลางหรือเลือกซ้ือสินคาตางๆ ท่ีผลิตในเมืองน้ี  

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําทานเขาสูท่ีพัก “โรงแรม EISENHUT” หรือเทียบเทา 
 

วันที่หกของการเดินทาง                               โรเธนบวรก – เสนทางสายโรแมนติก – นอยชวานสไตน – ฟุสเซน 
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

หลังอาหารนําทานสัมผัสกับบรรยากาศตามเสนทางสายโรแมนติก (Romanticstrasse) ท่ีมี
ความยาวกวา 340 ก.ม. จนถึงเมืองฟุสเซน เมืองตางๆท่ีมีเสนหน้ัน ครั้งหน่ึงลวนเคยเปนตําหนักท่ี
ประทับของกษัตริย หรือ ศูนยกลางการคาขาย เมืองสมัยกลางขนาดเล็กท่ีสวยงามในฤดูน้ีจะมี
ฉากของตนไมกําลังผลัดใบ ท่ีจะมีสีสันหลากหลายอาทิ แดง, ทอง, นํ้าตาล, เขียว, เหลือง ประดุจ
กับภาพวาดธรรมชาติจากปลายพูกันศิลปนเอกของโลก  
 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานชวานสเกา อันเปนท่ีตั้งของปราสาทแหงเทพนิยายนอยชวานสไตน นํา

ทานขึ้นสู ปราสาทนอยชวานสไตน ปราสาทสวยที่แมแตราชาการตูนวอลทดิสนียยังหลงใหลนําไป
เปนปราสาทเจาหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนียแลนด ชมบรรยากาศของหมูบานท่ีรายลอมรอบดวย
ทะเลสาปสีฟาประทับใจกับวิวสวยท่ีมีปราสาทนอยชวานสไตนและปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเปนฉาก
หลัง กษัตริยลุควิคท่ี 2 ทรงมีพระประสงคท่ีจะสรางปราสาท 3 แหง อันไดแก นอยชวานสไตน, นิล
เดอฮอฟ และแฮเรนคิมเซ ใหเปนมรดกอันล้ําคาแหงรัฐบาวาเรีย ขึ้นสูตัวปราสาทดวยรถมินิโคชชม
วิวทิวทัศนอันงดงามของตัวปราสาทท่ีโดดเดนและมีทะเลสาปและธารนํ้าแข็งลอมรอบจากสะพานมา
เรีย ซ่ึงพาดผานโตรกผาพอลเล็ท เปนจุดชมวิวท่ีงดงามท่ีสุดของปราสาทท่ีสรางบนหนาผาสูง 200 
เมตร ในป ค.ศ. 1869 โดยคริสเตียน จังค ซ่ึงเปนผูออกแบบตัวปราสาทภายนอก ใหเหมือนฉาก
ละครในอุปรากรของวากเนอร เขาสูภายในตัวปราสาทเพื่อชมความสวยท่ีไดรับการตกแตงอยาง
อลังการดวยภาพเขียนเก่ียวกับเรื่องราวอุปราการและหองทรงงาน, หองทองพระโรง, หองบรรทม 
ลวนแตงดงามจนยากท่ีจะพรรณนา แลวนําทานเดินทางสูเมืองฟุสเซน (ระยะทาง 4 กิโลเมตร)  

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําเขาสูท่ีพัก “โรงแรม SCHLOSSKRONE” หรือเทียบเทา  
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วันที่เจ็ดของการเดินทาง                                        ยอดเขาซุกสปตเซ – เบิรชเทสการเดน  
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองโอเบอรามาเกา (ระยะทาง 49 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีแสนจะนารัก อาคาร
บานเรือนลวนประดับไปดวยภาพเขียนสีเก่ียวกับคริสตศาสนา รานรวงเล็กๆ กับบรรยากาศอัน
แสนคลาสสิค จากน้ันเดินทางตอสูการมิช–พารเทนเคียรเชน เมืองทองเท่ียวและเมืองสกีช่ือดังของ
เยอรมนี เพื่อนน่ังกระเชาลอยฟาขึ้นสูยอดเขาซุกสปตเซ (ZUGSPITZ) ยอดเขาที่สูงท่ีสุดใน
เยอรมัน ในระดับ 2,964 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง สัมผัสทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป 
ใหทานมีโอกาสไดเพลิดเพลินกับการเลนหิมะและถายรูปสวยๆ ไวเปนท่ีระลึกบนลานซุกสปต
เซพลาซ เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศนงดงามกวางไกลไปถึง 4 ประเทศดวยกันคือ เยอรมนี 
ออสเตรีย อิตาลีและสวิสเซอรแลนด โดยมียอดเขาที่อยูเคียงกันอีก 3 ยอด คือ แอลปสปตซ 
(Alpspitz) ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค (Wank) ซ่ึงลวนแตเปนสวรรคของนักเดินทาง 

 
เที่ยง                 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบอาหารทองถ่ินบนยอดเขา 
 
บาย                  นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเทสกาเดน เจาของเสนทางดิอัลไพนโรด 1 ใน 6 เสนทางแสนสวยและ

ยังเปน เสนทาง เกาแกท่ีสุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมใช เลาะเลียบเทือกเขาแอลป เมืองน้ีถูกกอตั้งขึ้นให
เปน ศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะการ
สรางอาคาร ในรูปแบบบาวาเรียตอนบนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก
และในอดีตเคยเปนฐานบัญชาการใหญของกองทัพนาซีทางตอนใต 

 
ค่ํา                    อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําทานเขาสู ท่ีพัก “โรงแรม INTERCONTINENTAL” หรือ

เทียบเทา 
  

วันที่แปดของการเดินทาง   ทะเลสาบกษัตริย  – เหมืองเกลือ - พรีน – พระราชวังแฮเรนคิมเซ – มิวนิค 
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเท่ียวชม เมืองเบิรชเทสกาเดน เมืองทองเท่ียวท่ีเรียกขานกันวา เสนทางดิอัลไพน นําทาน
ถายรูปคูกับทะเลสาบกษัตริย ท่ีมีนํ้าใสราวกับมรกต ทะเลสาบแหงน้ีเปนดินแดนแหงฟยอรดท่ี
งดงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป มีแหลงกําเนิดจากการละลายของกลาเซียบน
ยอดเขา ตั้งแตยุคนํ้าแข็งกอใหเกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธ์ิ และความมหัศจรรยของฟยอรดท่ีมีอยู
เพียงไมก่ีแหงในโลกฟยอรดแหงน้ีมีความยาวกวา 8 กม. กวางถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร 
และตั้งอยูบนความสูงกวา 602 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล แลวนําเดินทางสูฮัลไลน เพื่อเท่ียวชม
เหมืองเกลือดูรนเบิรก ใหทานไดตื่นเตน  กับการผจญภัยในการเขาชมเหมืองเกลือ ทดลอง
แตงตัวแบบชาวเหมือง ชมการสาธิตการทําเหมืองเกลือ หุนจําลองชีวิต และลองเรือชมความ
งดงามภายในถ้ํา สุดทายตื่นเตนกับการเลนสไลเดอร และเลือกซ้ือผลิตภัณฑท่ีระลึกจากเหมือง
เกลือ จากน้ันนําทานเดินสูหมูบานพรีน (ระยะทาง 78 กิโลเมตร) ซ่ึงเปนหมูบานท่ีใหญท่ีสุดริม
ทะเลสาบคิมซี หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยูใจกลางแควนบาวาเรียตอนเหนือ 
 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
บาย  นําทานเดินสูหมูบานพรีน ซ่ึงเปนหมูบานท่ีใหญท่ีสุดริมทะเลสาบคิมซี หรือทะเลสาบบาวาเรีย 

ตั้งอยู      ใจกลางแควนบาวาเรียตอนเหนือ นําทานลงเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซลหรือเกาะผูชาย 
ซ่ึงตั้งอยูกลางทะเลสาบอันเปนท่ีตั้งของปราสาทช่ือกองโลก “แฮเรนคิมเซ” ของพระเจาลุดวิคท่ี 2 
โดยมีพระประสงค  ใหสรางเลียนแบบพระราชวังแวรซายน แตใหหรูหราอลังการกวาดวย
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เทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคน้ัน      นําชมหองภายในพระราชวัง, หองฑูตานุทูต, หองทรงงาน, หอง
บรรทม, หองเสวยและหองกระจกที่ประดับตกแตงอยางสงางามดวยทองและแพรพรรณหลากสี 
แตนาเสียดายท่ีปราสาทแหงน้ียังสรางไมเสร็จสมบูรณดวยพระเจาลุควิคท่ี 2 ทรงสิ้นพระชมนไปก
อนแลวนําลงเรือกลับสูพรีน แลวนําทานเดินทางตอสู เมืองมิวนิค  

 
ค่ํา อาหารค่ํา ณ โรงเบียร “Hofbrauhaus” แลวนําทานเขาสู ท่ีพัก “โรงแรม MARITIM” หรือ

เทียบเทา                    
 

วันที่เกาของการเดินทาง                                      เที่ยวมิวนิค – กลับกรุงเทพฯ    
เชา                    อาหารเชาในโรงแรม 

นําทานเท่ียวชมเมืองมิวนิค เมืองหลวงแหงเบียรและแควนบาวาเรีย เมืองใหญอันดับ 3 ของ
ประเทศรองจากเบอรลินและฮัมบูรก นําผานชมสถานท่ีสําคัญตาง ๆ อาทิ สนามกีฬาโอลิมปค 
สถานท่ีใชจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปคเม่ือป ค.ศ. 1972 ยานมหาวิทยาลัยบนถนนลีโอโปลดและ
ลุดวิก ท่ีเต็มไปดวยผับ บาร และรานอาหาร พระราชวังท่ีประทับ แลวเดินเขาสูเมืองเกา ชมจัตุรัสมา
เรีย ศาลาวาการเมืองใหมท่ีสรางในป ค.ศ. 1867 ดานบนเปนท่ีตั้งของหอนาฬิกา ทุกวันเวลา 11 
โมงเชาและหาโมงเย็น เม่ือมีการตีบอกเวลาจะมีการตุกตาซ่ึงดานบนแสดงถึงเรื่องราวในงาน
แตงงานของ ดุค วิลเฮลมท่ี 5 สวนดานลาง จะเปนเรื่องราวการเตนรําของคนทําเบียร นําทาน
ถายรูปบริเวณหนาพระราชวังนิมเฟมเบิรก ท่ีสรางโดยพระราชดําริของกษัตริยเฟอรดินาน มาเรีย 
และพระราชินี ในป ค.ศ. 1664 ออกแบบโดย อกอสติโน บาเรลลี่สถาปนิกชาวอิตาลี ท้ังยังเปน
สถานท่ีประสูติของพระเจาลุดวิกท่ี 2 ผูสรางปราสาทแฮเรนคิมซีอีกดวย ผานชมลานใหญสถานท่ี
จัดงานเทศกาลเบียรระดับโลก October Fest เขาชมพิพิธภัณฑรถยนต BMW ใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปรถยนต BMW รุนตางๆ เลือกซ้ือของท่ีระลึก อาทิ เสื้อ พวกกุญแจ 
โมเดล ฯลฯ  
 

เที่ยง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย    นําทานชอปปงสงทายอยางเต็มท่ีตลอดชวงบาย เริ่มจากโรงละครแหงชาติเปนจุดเริ่มตนของถนน

สายสําคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียนสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ไดช่ือวาเปนถนนท่ีสวยอีกแหงหน่ึงของ
เมืองน้ี เปนท่ีตั้งรานขายของแบรนดเนมราคาแพง และเปนท่ีตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
นักทองเท่ียวมา   เดินเลนบนถนนสายน้ีอาจไดกระทบไหลดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลกก็เปนได 
หรือเลือกซ้ือของคุณภาพจากเยอรมัน อาทิ เครื่องครัวย่ีหอตุกตาคู หรือชอปปงในหางใหญ อาทิ 
แกลเลอเรีย เคอฮอฟ ฯลฯ 

 
ค่ํา  อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร แลวนําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.50 น.  โดยเท่ียวบินท่ี TG925 นําทานบินตรงกลับ กรุงเทพฯ  
 

วันที่สิบของการเดินทาง   กรุงเทพฯ 
13.40 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน/ 2 ผูโดยสารขาเขา) 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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อัตราคาใชจาย (จํานวนผูเดินทางจะตองมีอยางนอย 20 ทานขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวร ในกรณีท่ีผูเดินทางไมครบตามจํานวน) 

อัตราคาใชจายรวม 

-  คาตั๋วเคร่ืองบิน กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ตั๋วหมูคณะ ท่ีน่ังช้ันนักทองเท่ียว 

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาคาตั๋วและ/หรือภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ   

ชี้แจงใหไดทราบอีกครั้งในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของทั้งสองฝายเปนสําคัญ 

-  คาหองพัก พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา ทานท่ีประสงคจะพักหองเดี่ยว 

  หรือไมสามารถจัดหาคูพักได ตองเสียคาหองพักเดี่ยวเพ่ิม 

-  คาอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ / มีนํ้าดื่มบนรถทานละ 1 ขวดตอวัน 

-  คารถ คานําเท่ียว คาบัตรผานประตูเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คาวีซาเขาประเทศตามรายการ  

- คาหัวหนาทัวรจาก ไนซ ฮอลิเดย ติดตามตลอดการเดินทาง  

- คาขนกระเปาสัมภาระท่ีโรงแรมทุกแหง (ทานละ 1 ใบ นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม)  

- คาทิปคนขับรถ, เจาหนาท่ีทองถ่ิน (ถามี) 

- กระเปาสมนาคุณสําหรับผูเดินทางทานละ 1 ใบ  

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 500,000.- บาท และประกันชีวิต 1,000,000.- บาท  

- รายการเดินทางน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันอีกคร้ังหลังจากท่ีไดสํารองท่ีน่ังกับทางสายการบิน 

  และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังน้ีรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความ 

  เหมาะสมโดยยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ  

อัตราคาใชจายไมรวม 

-  คาอาหารและเคร่ืองดื่มพิเศษท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือจากรายการทัวร  

- คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ  

- คาทิปหัวหนาทัวรท่ีติดตามคณะจากประเทศไทย (ตามความพอใจและบริการ ไมมีการบังคับ) 

  - คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผู

เดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การ

ลาชาของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประทวง ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล อุบัติเหตุ ปญหาการจราจร ความลาชาอัน

บังเกิดจากสมาชิกในคณะ ฯลฯ ท้ังน้ีจะคํานึงและรักษาผลประโยชนของผูเดินทางใหมากท่ีสุด  

• การทองเท่ียวน้ีเปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศทานไมสามารถท่ีจะ

เรียกรองเงินคืนในกรณีท่ีทานปฏิเสธ สละสิทธ์ิ ในการใชบริการท่ีทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดมีการตกลงหรือแจงใหทราบกอน

การเดินทาง  
 
 


