
 
GERMANY – AUSTRIA ALPINE ROAD 10 DAY (TG) 

เจาะลกึเส้นทางเอล์ปไพน์ 

 เยอรมัน – ออสเตรีย 

10 วนั 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หน่ึงในเส้นทางท่องเทีย่วแสนสวย เดนิทางไม่ไกล เที่ยวสบายๆ 

เหมาะแก่การพกัผ่อน มีทั้ง ขุนเขา ทะเลสาบ ปราสาท พระราชวงั เมืองอันมีเสน่ห์ โรแมนตคิ  

** เที่ยวครบ 3 ปราสาทสุดสวยของพระเจ้าลุดวคิที่ 2 ** 

>> ขึน้ยอดเขา  ZUGSPITTZE Mt. ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมัน 

>> สนุกต่ืนเต้นกบั สะพานแขวน  HIGHLINE 179 หน่ึงในสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ด บันทกึ Guinness World Record (Unseen) 

>> น่ังเคเบิล้ NORDKETTE CABLE CAR ขึน้ชมววิเหนือเมือง อนิน์สบรูค  

>> สนุกสนานกบักจิกรรม SALT MINE  เหมืองเกลือโบราณ !!! 

>> ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE  ทะเลสาบทีนํ่า้ใสสะอาดทีสุ่ดในยุโรป !! 

>> ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านทีม่ีววิทวิทัศน์สวยมาก  (Unseen)  

>> ชมหมู่บ้าน MITTENWALD / OBERAMMERGAU หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen) 

>> ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

>> ชมพระราชวงั HERRENCHIEMSEE PALACE พระราชวงัทีส่วยทีสุ่ดของพระเจ้าลุดวคิที ่2 

>> ชมปราสาท LINDERHOF CASTLE ปราสาทแสนสวยทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของพระเจ้าลุดวคิที ่2 

>> ชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยายของพระเจ้าลุดวคิที ่2 

>> เข้าชมพระราชวงั RESIDENT MUNICH PALACE พระราชวงัทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ด (Unseen) 

>> ชม SWAROVSKI KRISTALLWELTEN โรงงานผลิตคริสตัล สวารอฟสกี ้แห่งแรกของโลก 

>> ชมเมือง INNSBRUCK  หน่ึงในเมืองสวยททีม่ีช่ือเสียงระดับโลก 

>> ชมเมือง SALZBURG หน่ึงในเมืองสวยของยุโรป 

>> ชมเมือง MUNICH  เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย  

>> ชม BMW WELT พพิธิภณัฑ์รถ BMW  

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ :  

ขาหมูเยอรมนั / ปลาเทราซ ์/อาหารไทย 

ไวนท์อ้งถ่ิน / เบียรท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  
แจกนํ้าด่ืมท่านละ  1 ขวด / วนั 

กาํหนดการเดินทาง 

14  - 23 กมุภาพนัธ์ 2563   /  13 -  22  มนีาคม 2563 

4 – 13 เมษายน 2563 /  30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 
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รายละเอยีดการเดินทาง                  

วนัที่ (1)  สนามบนิสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

20.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั

อาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัที ่(2)   มิวนิค (เยอรมนั) – ปรีน - พระราชวงัแฮเรนคมีเซ – เซนต์วูล์ฟกงั 

00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 

07.05 น. เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนันี  จากนั้นนาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินสู่หมู่บา้นปรีน (ระยะทาง  80 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม.) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดริม

ทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยูใ่จกลางแควน้บาวาเรียตอนเหนือระหวา่งเมืองมิวนิคและซาลสบ

วร์ก นาํท่านล่องเรือไปยงัเกาะแฮเรนอินเซล ซ่ึงตั้งอยูก่ลางทะเลสาบอนัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ 

( Herrenchiemsee Palace ) พระราชวงัท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่สวยท่ีสุดของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 โดยมีพระประสงค์ให้

สร้างเลียนแบบพระราชวงัแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลงัการกวา่ดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยัในยคุนั้น นาํท่านเท่ียว

ชมห้องภายในพระราชวงัแฮเรนคีมเซ, ห้องทูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ท่ี

ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี แต่น่าเสียดายท่ีปราสาทแห่งน้ียงัสร้างไม่เสร็จ

สมบูรณ์ ด้วยพระเจา้ลุควิกท่ี 2 ส้ินพระชมน์ไปก่อน ซ่ึงพระเจา้ลุดวิกท่ี2 ไดใ้ช้เงินในการก่อสร้างพระราชวงั

แห่งน้ีมากกวา่พระราชวงัลินเดอร์ฮอฟและปราสาทนอยชวานสไตน์ จนเป็นท่ีมาทาํให้พระองคถู์กตั้งกรรมการ

สอบสวน อิสระใหทุ้กท่านถ่ายรูปจนไดเ้วลานดัหมาย จากนั้นไดเ้วลานาํท่านนัง่เรือกลบัสู่แผน่ดินใหญ่ 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กงั (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที) 

เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวลูฟ์กงั จากนั้นนาํท่านเดินชมเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั เมืองเล็กริมทะเลสาบ

ท่ีมีความสวยงามไม่แพฮ้อลสตทั มีบา้นเรือนสวยงาม  
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คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั  SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนตว์ฟูกงั มีจาํกดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 

วนัที ่(3) ฮอลสตทั - จุดชมววิ - ชมเมือง – ซาลสบวร์ก - ชมเมือง  

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30นาที) 

เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในโลก  

แถมฟรี :  นําท่านขึน้ รถรางขึน้สู่ภูเขาด้านบนชมววิมุมสูง สามารถมองเห็นววิพาโนรามา ให้ท่านได้ชมววิเมืองฮอลสตัท 

และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่าน้ัน ) 

(หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิยต่างๆ เช่น เน่ืองสภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทาง

รถรางไม่เปิด ให้ขึน้ชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดให้ขึน้ชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) 

 
จากนั้นนาํท่านกลบัสู่ดา้นล่าง  นาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา่ “ซี สตราซ” 

(See Strasse) อีกดา้นมีร้านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลั

ไพน์ท่ีเก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยูร่ะดบัพื้นดิน บา้งอยูบ่นหนา้ผาลดหลัน่กนัเป็นชั้นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้น

ประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะไดช้มจตุัรัสประจาํ

เมืองซ่ึงเป็นลานหินขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยนํ้าพุกลางลาน และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม 

 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง เมนูปลาเทราซ์  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสบวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 15 นาที) เมือง

แสน 
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สวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้มกอดของขนุเขาทุ่งหญา้เขียวขจี 

และทะเลสาบมองตเ์ซ ซ่ึงเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตร์เพลงช่ือกอ้งโลก The Sound of ไดช่ื้อวา่เป็นนคร

หลวงแห่งศิลปะบาโรก ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)  

พเิศษแถมฟรี นาํท่าน นัง่รถไฟฟ่ันเฟ่ืองข้ึนชมววิแบบพาโนรามาบนป้อมโฮเฮนซาลสบวร์ก (Festung Hohensalzburg)  ซ่ึงถือ

เป็นอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ท่านมาเมืองซาลสบวร์กแลว้ตอ้งหา้มพลาด !!  อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทบัใจ  

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่ดา้นล่าง 

 
นาํท่านชม สวนมิราเบล ท่ีงดงามซ่ึงเดิมเป็นสวนในพระราชวงัเดิม  จากนั้นนาํท่านขา้มแม่นํ้าซาลลส์ซคั  ท่ีไหล

ผา่นกลางตวัเมืองนาํท่านเดินเขา้สู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมือง นาํท่านไปถ่ายรูป

ดา้นหนา้ บ้านหมายเลข 9 ซ่ึงเป็นบา้นเกิดของ คีตกวท่ีีมีช่ือเสียงของโลก วลูฟ์กงั อมาดิอุส โมสาร์ทท่ีเพิ่งฉลอง 

ครบรอบ 250 ปี    เม่ือปี 2006 จากนั้นนาํท่านสู่จตุัรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กบัอนุเสาวรียโ์มสาร์ต ชมมหาวหิาร

ใหญ่กลางใจกลางเมือง ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง สินคา้พื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอธัยาศยั   

 
คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั  CROWN PLAZA SALZBURG หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พกั 2 คืน) 

วนัที ่(4)  ซาลสบวร์ก – เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - หมู่บ้านรามเซา   

   เหมืองเกลือ – ซาลสบวร์ก 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 40 นาที) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ี

นกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็น ศูนยก์ลางทางการคา้และการสาํรวจหา
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เกลือและสินแร่ นาํท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษตัริย์ (Konigsee) ท่ีมีนํ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็น

ทะเลสาบทีนํ่า้ใสและสะอาดทีสุ่ดในยุโรป ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศ

เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกาํเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุนํ้าแขง็ก่อใหเ้กิด

ทะเลสาบอนังามพิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาวกวา่ 

8 กม. กวา้งถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 602 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล นําท่าน

ล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะ

นาํท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโลมิว อนัเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิย เช่น เน่ืองสภาพอากาศมาเอือ้อาํนวยต่อ

การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทาํการคืนเงินให้ลูกทวัร์ท่านละ 10 ยูโร) 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที)  
เราเป็นบริษัททวัร์แรกทีจั่ดเข้าไปเทีย่ว หมู่บา้นเล็กๆ Unseen ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดนออสเตรียท่ีหลบ

ซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้นเล็กๆ แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามของววิ

ทิวทศัน์ โดยมีโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดขา้มแม่นํ้า Arche ท่ีไหลตดั

ผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลงั นาํท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชม

ดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอธัยาศยั 

 
นาํท่านเขา้ชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) เป็นเหมืองเกลือท่ีถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซ่ึงในสมยัอดีต เหมืองเกลือ 

เป็นสถานท่ีตอ้งหา้มของบุคคลทัว่ไป เน่ืองจากเกลือมีค่าจนไดช่ื้อวา่เป็นทองคาํขาว นาํท่านนัง่รถรางลอด
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อุโมงคย์าว 700 เมตร ไปยงัถํ้าเกลืออนัระยบิระยบั และทะเลสาบใตภู้เขาท่ีงดงามดว้ยแสงเสียง บรรยากาศราว

กบัอยูใ่นเหมืองจริงเม่ือ 500 ปีก่อน ภายใตอุ้ณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ช่ืนชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือ

โบราณ ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการบาํรุงรักษาเอาไวเ้หมือนดงัเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกจิกรรมที่

สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ *** 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมือง ซาลสบวร์ก (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) อิสระใหท้่าน

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั   CROWN PLAZA SALZBURG หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  

วนัที่ (5)    ซาลสบวร์ก - วตัเทน SWAROVSKI KRISTALLWELTEN – อนิน์สบรูค – Nordkette 

Cable Car - วงัหลงัคาทองคาํ - ชมเมือง   

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง วตัเทน (Wattens) (ระยะทาง 170  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.30 นาที) 

เป็นท่ีตั้งของบริษทัคริสตัลสวารอฟสกี ้(Swarovski Crystal Glass Company) โรงงานผลิตคริสตลัท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลก หรือท่ีรู้จกกนัในช่ือ สวารอฟสก้ี คริสตลั เวลิด ์(Swarovski Crystal World) แห่งแรกของโลก ซ่ึง

ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของเมืองไปแลว้ สวารอฟสก้ี เป็นกลุ่มบริษทัครอบครัวผูผ้ลิตคริสตลั

ชั้นนาํของโลก ซ่ึงไดก่้อตั้งข้ึนกวา่100 ปี ณ เมืองวตัเทน แควน้ทีโรล ประเทศออสเตรีย โดยมีผูก่้อตั้งคือ แด

เนียล สวารอฟสก้ี ซ่ึงเดินทางจากโบฮีเมียมาตั้งรกรากอยูท่ี่แควน้ทีโรล ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.1995 ไดมี้

การเปิดสวารอฟสก้ีคริสตลัเวิลด ์เป็นพิพิธภณัฑค์ริสตลัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมงานคริสตลัเคร่ืองแกว้

คริสตลั “สวารอฟสก้ี” ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก และนาํเสนอคริสตลัในแนวศิลปะดว้ยแสง สี เสียง รวมทั้ง
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ยงัสามารถออกแบบไดทุ้กรูปแบบตามตอ้งการ ใหท้่านชม Swarovski Kristallwelten Store ท่ีกวา้งขวางและ

เตม็ไปดว้ยความระยบิระยบั คุณจะไดพ้บกลุ่มผลิตภณัฑค์รบทุกชนิด ตั้งแต่อญัมณีและเคร่ืองประดบั จนถึง

ประติมากรรมขนาดเลก็ และ SWAROVSKI OPTI  อิสระใหท้่านเลือกซ้ือหรือชมตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่เมือง อนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 นาที) หน่ึงในสามเมือง

เอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าอิน “Inn River” และโอบลอ้มไปดว้ยเทือกเขา

เอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผูท่ี้เขา้มา

ปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี  

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านสมัผสับรรยากาศ Nordkette Cable Car ซ่ึงเปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1928 แต่ไดผ้า่นการ

ปรับปรุงมาหลายต่อหลายคร้ัง รวมถึงการแปลงโฉมคร้ังล่าสุดใหดู้ทนัสมยัข้ึน รถกระเชา้และสถานีสองแห่ง

ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกท่ีมีรางวลัเป็นประกนัอยา่งซาฮา ฮาดิด แมแ้ต่ตวัอาคารเองซ่ึงมีรูปร่างโคง้มน

คลา้ยเมฆก็ยงัเป็นจุดท่ีน่าถ่ายภาพแมไ้ม่มีทิวทศัน์ภูเขาโดยรอบก็ตาม นาํท่านเดินทางสู่สถานี Congress เพื่อนาํ

ท่านนัง่รถไฟสู่สถานี Hungerburg จากนั้นนาํท่านเปล่ียนเป็นนัง่กระเชา้ เดินทางสู่สถานี Seegrube ท่ีความสูง 

1,905 เมตรในวนัท่ีอากาศสดใส คุณจะเห็นไปไกลถึงชายแดนอิตาลีซ่ึงมีหุบเขาและหุบเหวอยูต่รงกลางจากนั้น

นาํท่าน นัง่กระเชา้ข้ึนไปถึงสถานีสุดทา้ยคือ Hafelekar ซ่ึงอยูท่ี่ความสูง 2,255 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล ต่ืนตา

ต่ืนใจกบัความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงระหวา่งหุบเขาแห่ง Innsbruck ทางฝ่ังหน่ึงกบัธรรมชาติแสนบริสุทธ์ิของ

เทือกเขาแอลป์อีกฝ่ังหน่ึง ให้ท่านไดมี้เวลาถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง  

 
นาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอินน์สบูรค นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ท่ี

สร้างข้ึนดว้ยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจ

กบั เฮลบลิงเฮา้ส์ (Helblinghaus) ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ทาํ

ใหดู้โดดเด่นและหรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 

เป็น โรงแรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับ อาคนัตุกะจากต่างแดน มาแลว้อยา่งมากมาย อิสระให้

ท่านเดินชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั              GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีห่ก (6) อนิน์สบูร์ก – มิดเท็นวาลด์ - การ์มิสช์ –  ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY)     

                        ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ  - โอเบอร์อมัเมอร์เกา - ฟุสเซ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่เมือง มดิเทน็วาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 45 

นาที) พรมแดนระหวา่งเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ช่ือว่าเป็น

1 ใน 10 หมู่บ้านติดอนัดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานท่ี UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย นาํท่านชมเมือง

สูดอากาศอนับริสุทธ์ิ เดินเล่นนัง่จิบกาแฟ ชมวิวทิวทศัน์หรือเลือกสินคา้ท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ยอด

เขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด

ในเยอรมนี ใหท้่านเก็บภาพประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือ

ระดบันํ้าทะเล ท่ีทาํให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจาก

ยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและ

สวสิเซอร์แลนด์โดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และ

แวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและ

ซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํ้าแขง็สายเดียวของเยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน 
กลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั อิสระท่านตามอธัยาศยั  
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กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ดา้นล่าง จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) 

(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) ช่ือเมืองมาจากคาํ 3 คาํ Ober ก็คือ Upper ส่วน Ammer ก็คือ 

ช่ือแม่นํ้าท่ีอยูต่รงนั้น ส่วน Gau ก็คือ เขตแดน แปลง่ายๆ กคื็อ ดินแดนท่ีอยูเ่หนือแม่นํ้าอมัเมอร์ เมืองเป็น

ศูนยก์ลางของศิลปะการวาดภาพบนผนงัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการเพน้ทก์าํแพงบา้นใหส้วยงามในประเทศเยอรมนั ทาํ

ใหบ้า้นเรือนในเมืองน้ีรวมถึงร้านคา้แทบทุกหลงัมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ตลอดทางเดินจะมี

ร้านคา้ส่วนใหญ่มีสินคา้จาํพวกของท่ีระลึกท่ีใชฝี้มือทาํจากไม ้ไม่วา่จะเป็นตุก๊ตา บา้นนก ท่ีกั้นประตู รูปไม้

กางเขน อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ (Linderhof) (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 

เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีพระเจา้ลุควคิท่ี 2 ไดส้ร้างข้ึนมานบัเป็นปราสาทหลงัท่ี 2 ท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จไปเยือน

ฝร่ังเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทบัใจในพระราชวงัแวร์ซายน์ จุดประสงคเ์พื่อใชล่้าสัตวแ์ละถือวา่เป็น

ปราสาทท่ีเล็กท่ีสุดใน 3 ปราสาทท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน โดยใชเ้วลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโคแบบ

ฝร่ังเศส  นาํท่านเขา้ชมห้องภายในปราสาท ซ่ึงเปิดใหท้่านชมเพียง 9 หอ้งเท่านั้น เช่น บลัลงักเ์ปลือกหอย,หอ้ง

บรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตวั เป็นตน้ ซ่ึงถูกตกแต่งไดอ้ยา่งวจิิตรอลงัการมาก ถือวา่เป็นปราสาทเล็กๆ แต่อดั

แน่นไปดว้ยสถาปัตยกรรมและความสวยงามจริงๆ จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปพอสมควร   
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองฟุส

เซ่นตั้งอยู่ทางตอนใตข้องเยอรมนั เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ังจกัรวรรดิโรมนั เมืองฟุสเซ่นนั้นข้ึนช่ือเร่ืองความ

สวยงามของตวัตึกรามบา้นช่องเพราะทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจนไดรั้บ

สมญานามวา่ City of candy 

 
คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน   

ทีพ่กั               LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองฟุสเซ่นมีจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีห่ก (6) ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์  - สะพานแขวน Highline 179 (Unseen)  -  มิวนิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา ( Schwangau) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัโด่งดงั นาํท่าน

เดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขาแอลป์แถบ

แควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาท

ท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก และเป็นตน้แบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิงนิทรา ท่ีสวน

สนุกดิสนียแ์ลนดแ์ละโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมไปถึงท่ีแดนเนรมิต พระเจา้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบาวาเรียมีพระ

ประสงคใ์หจ้ดัสร้างเพื่อเป็นท่ีประทบัอยา่งสันโดษ ห่างจากผูค้น และเพื่ออุทิศให้แก่กวช่ืีอริชาร์ด วากเนอร์  

ผูซ่ึ้งเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธ์เร่ืองอศัวนิหงษ ์(Swan Knight Lohengrin) ดงันั้น

ปราสาทแห่งน้ีจึงไดรั้บการตกแต่งตามเร่ืองร่าวในบทประพนัธ์ดงักล่าว ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบโดยค

ริสทีอนั ยงัค ์(Christian Jank) ซ่ึงเป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกวา่ท่ีจะเป็นสถาปนิก นาํท่านข้ึนรถมินิบสั 
เพื่อข้ึนเขา้ชมตวัของปราสาท ซ่ึงอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชากษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 ท่ีตอ้งการสร้างปราสาท

ตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์จากนั้นนาํท่านชมววิสวยจากสะพานแมร่ีจุดท่ี

ถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด (เวลาเปิด-ปิดขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความ

งามน้ียงัทาํใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทตน้แบบท่ีวอลทดี์สนียไ์ดน้าํมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูน

และเป็นสัญลกัษณ์ของบริษทัดิสนียด์ว้ย จากนั้นนาํท่านเขา้ชมดา้นในของปราสาท ใหท้่านไดช้มห้องต่างๆซ่ึงมี

ความวจิิตรพิสดารเป็นอยา่งยิง่ จากนั้นไดเ้วลานาํท่านลงจากปราสาทดา้นล่างดว้ยรถมา้ ใหท้่านสนุกสนาน

เปล่ียนบรรยากาศและไม่ตอ้งยอ้นเส้นทาง  หมายเหตุ : เน่ืองจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซ่ึงใน

หน้าหนาวทาํให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลีย่นรายการการขึน้-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเน่ืองมากจาก

สภาพอากาศ หรือวนัหยุดสําคัญต่างๆ) 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เขตอุทยานของ Reutte natural park (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาที)  นาํท่านชมสะพานแขวน Highline 179 สะพานแขวนท่ีไดรั้บรองจาก Guinness World Record วา่เป็น

สะพานแขวนเดินขา้มท่ียาวท่ีสุด โดยตวัสะพานพาดผา่นถนนสาย B179 ระหวา่งซากปราสาท Ehrenberg และ 

ป้อมปราการ Claudia โดยมีความสูงจากพื้นประมาณ 115 เมตร มีความยาว 406 เมตร  อิสระใหท่้านเดินเล่นบน

สะพานแขวนถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นครมวินิค (MUNICH) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2 ชม.) เมืองท่ีเตม็ไปดว้ย

ความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั  ระหวา่ง 

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
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http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/Lohengrin


ทีพ่กั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  
วนัทีแ่ปด (8)  มิวนิค - BMW WELT - พระราชวงัเรสซิเดนส์ - จตุัรัสมาเรียน - ช้อปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านเขา้ชม  BMW WELT  พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ยานยนตข์องค่ายใบพดัสีฟ้า บีเอม็ดบัเบิ้ลย ูท่ี

มีกวา่ 100 ปี ท่านจะไดช้มนวตักรรมยานยนตใ์หม่ๆ ณ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  อิสระใหท้่านชมรถท่ีนาํมาจดัแสดง

ตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือสินคา้ ของท่ีระลึกภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี  จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัเรสซิ

เดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1385 ท่ีน่ีถูกยกใหเ้ป็น

พระราชวงัใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดของประเทศเยอรมนั เคยเป็นท่ีประทบัและทรง

งานของกษตัริยแ์ห่งแควน้บาเยร์ินมากวา่ 500 ปี! และยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาเยอรมนัในสมยันั้นๆ อีกหลายยคุ

สมยัดว้ย ซ่ึงภายหลงัเกิดการปฏิวติัทาํใหบ้า้นเรือนและชุมชนพงัเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวงัเรสซิเดนซ์

ดว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เม่ือเหตุการณ์บา้นเมืองสงบลง พระราชวงัและรัฐสภาแห่งน้ีก็ถูกเปล่ียนใหก้ลายเป็น

พิพิธภณัฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็นท่ีเก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลงัเก็บสมบติัของกษตัริย ์รวมถึงมี

อนุสาวรียหิ์นสลกัภาพภาพของผูอุ้ปถมัภผ์ูป้กครองจาก House of Wittelsbach ผูป้กครองบาวาเรียตั้งแต่ 

ศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้ไป และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมตอนปี ค. ศ. 1920 แต่ไม่นานหลงัจากนั้นก็เกิด

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง เม่ือสงครามส้ินสุดลงพระราชวงัเรสซิเดนซ์จึงถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี ค. ศ. 1945 พร้อมทั้ง

มีการสร้างพิพิธภณัฑข์องกรมบาวาเรียพาเลซ และสถาบนัทางวฒันธรรมอ่ืนๆ และท่ีน่ียงัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดในบาวาเรียคอมเพล็กซ์ดว้ย 

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
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นาํท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลทัซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนดม์าร์คใจกลางเมือง ใน

อดีตพื้นท่ีน้ีเคยเป็นตลาดเรียกวา่ “ตลาดส่ีเหล่ียม” ภายหลงัไดก้ลายเป็นท่ีตั้งของ New Town Hall ไดรั้บการ

ออกแบบและตกแต่งในสไตลโ์กธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปดว้ย ศาลากลางเก่าท่ีมีซุม้ประตูและหอคอย 

ศาลาวา่การ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปป้ันของพระแม่มารีสีทอง นํ้าพุปลา และหอคอย Glockenspiel  

ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชวร์ะบาํตุก๊ตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.  

จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจตุัรัสมาเรียน ตามอธัยาศยั 

 
คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  ขาหมูเยอรมัน + เบียร์  

ทีพ่กั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว  
วนัทีเ่ก้า (9) มิวนิค – พระราชวงันึมเฟ่นบรว์ก  -  สนามบนิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็น

พระราชวงัสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ียงัคงงดงามด้วยสไตล์เรียบหรู บนพื้นท่ีพระราชวงัและอุทยานท่ีมีการจดัภูมิ

ทศัน์อยา่งลงตวั จุดโดดเด่นอยูท่ี่การตกแต่งภายในท่ียงัคงมีความวิจิตรขา้มสมยั ทาํให้นกัท่องเท่ียวอยากไปชม

ให้เห็นกับตาจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัแห่งน้ี เป็นดาํริของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ

สร้างพระราชวงัฤดูร้อนให้แก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปีค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน

รูปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปล่ียนอีกคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี 18 ปลายๆ จนไดเ้ป็นพระราชวงั

งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีประสูติของพระเจา้ลุควคิท่ี 2 อีกดว้ย  

จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

14.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที ่TG 925 

GERMANY – AUSTRIA ALPINE ROAD 10DAY (TG)  ยโุรปเอลป์ เยอรมนั – ออสเตรีย  10 วนั (TG)                                                                        14 | Page 

 



วนัทีสิ่บ (10)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 

12 ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

14 – 23 กมุภาพนัธ์ 2563 108,900 108,900 103,900 98,900 18,000 

13 – 22 มีนาคม 2563 108,900 108,900 103,900 98,900 18,000 

4 – 13 เมษายน 2563 118,900 118,900 113,900 108,900 28,000 

30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2563 118,900 118,900 113,900 108,900 28,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน ทางโรงแรมบงัคบัเปิด  2 หอ้ง 

** ท่านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่ออกตั๋วไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศปรับ  
และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* * 

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมีการปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัติเหตุ / สภาพอากาศ/ 

การเมือง/ ประท้วง/ ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบิน/ ค่าเงิน /การปรับขึน้ภาษีนํา้มัน ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตาม

ความเหมาะ โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตัดโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงหรือ

เกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตามดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินให้ส่วนน้ันแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงิน

ให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายที่เกดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนั   

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในยุโรป วนัละ 2 ยูโร / ท่าน / วนั  

9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั 

10. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั  นับวนัจากวนัจอง 

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   
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การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่าง

ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถ

จ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมตัวิซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยืน่วซ่ีา ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวซ่ีาออกมาวา่ท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตวัแทนยืน่วซ่ีาไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 

      ◊ กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฎิเสธวซ่ีา ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิ

ค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตวัแทนย่ืนให้กบัท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถนาํวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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