
 
FAIRY TALE VILLAGE 10 DAYS (TG) 

เจาะลกึเส้นทางหมู่บา้นสวยด ัง่เทพนยิาย 

เยอรมนั – ออสเตรีย 
( เนน้เสน้ทางสายโรแมนตคิ ROMANTIC ROAD GERMANY ) 

10 วนั 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 

 

FAIRY TALE VILLAGES 10DAY (TG)  เส้นทางเจาะลึก เยอรมนั(บาวาเรีย) – ออสเตรีย (ทิโรล) 10 วนั (TG)                                                                        1 | Page 

 



 

ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>> หน่ึงในเส้นทางแสนสวยดัง่เทพนิยาย  ที่มีทั้งปราสาท 

พระราชวงั ขุนเขา ทะเลสาบ เมืองและหมู่บ้านเลก็ๆ อันมีเสน่ห์และเอกลักษณ์น่าท่องเที่ยว 

>> ท่องเท่ียวเจาะลึก เสน้ทางสายโรแมนติค (Romantic Road Germany)หน่ึงในเสน้ทางสุดสวยของยุโรป 

>> สนุกสนานกบัหิมะ ZUGSPITZE Mt. ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนั (TOP OF GERMANY) 

>> สนุกตืน่เตน้กบั HIGHLINE 179 หน่ึงในสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุด (Guinness World Record) 

>> ล่องเรอืทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบท่ีนํ้าใสสะอาดท่ีสุดในยุโรป  

>> ชมหมู่บา้น RAMSAU หมู่บา้นท่ีมีวิวทิวทศันส์วยมาก (Unseen)  

>> ชมเมือง ROTHENBURG  หมู่บา้นท่ีไดข้ึ้นช่ือว่าสวยท่ีสุดของเยอรมนั (เสน้ทางสายโรแมนตคิ) 

>> ชมเมือง NUREMBERG / WURZBURG / BAMBERG เมืองสวยของเยอรมนั (เสน้ทางสายโรแมนตคิ) 

>> ชมเมือง DINKELBUHL / LANSBERG AM LECH / NORDILNGEN หมู่บา้นในเสน้ทางสายโรแมนตคิ 

>> ชมหมู่บา้น MITTENWALD / GARMISCH / OBERAMMERGAU หมู่บา้นเฟรสโกบ้าวาเรยี (Unseen) 

>> เขา้ชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยายของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 

>> เขา้ชมปราสาท LINDERHOF CASTLE ปราสาทแสนสวยท่ีสมบูรณท่ี์สุดของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 

>> เขา้ชมพระราชวงั RESIDENT MUNICH PALACE พระราชวงัท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสุด (Unseen) 

>> ชมพระราชวงั NYMPHENBURG PALACE พระราชวงัท่ีพระเจา้ลคุวิคท่ี 2 ประสูติ 

>> ชมเมือง BERCHTESGADEN เมืองสุดสวยในหุบเขา 

>> ชมโบสถ ์WIESKIRCHE โบสถสุ์ดสวยในบาวาเรยี (Unesco) (เสน้ทางสายโรแมนตคิ) 

>> ชมเมือง FUSSEN เมืองสลีกูกวาดสุดสวย (เสน้ทางสายโรแมนตคิ) 

>> ชมเมือง AUGSBURG เมืองสวยบนเสน้ทางสายโรแมนตคิ (เสน้ทางสายโรแมนตคิ) 

>> ชมเมือง INNSBRUCK  หน่ึงในเมืองสวยทท่ีมีช่ือเสยีงระดบัโลก 

>> ชมเมือง MUNICH  เมืองหลวงแควน้บาวาเรยีสุดสวย 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ :  

ขาหมูเยอรมนั / ปลาเทราซ ์/ อาหารไทย 

ไวนท์อ้งถ่ิน / เบียรท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋า  
แจกนํ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั 

กาํหนดการเดินทาง 

                                20 – 29 มีนาคม / 1 – 10 พฤษภาคม / 22 – 31 พฤษภาคม 2563                                
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รายละเอยีดการเดินทาง                  

วนัทีแ่รก (1)  สนามบินสุวรรณภูม ิ- กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ี

บริษทัอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วนัทีส่อง (2)   มวินิค (เยอรมนั) - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี  - หมู่บ้านรามเซา (Unseen) –  เบิร์ชเทสกาเด้น 

00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย ์ เท่ียวบินท่ี TG 924 

07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนั จากนั้นนาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระ 

เรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา

ประมาณ 2ชม.) เจา้ของเส้นทางดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยงัเป็น เส้นทางเก่าแก่ท่ีสุดท่ี

นกัท่องเท่ียวนิยมใช ้เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งข้ึนให้เป็น ศูนยก์ลางทางการคา้และการสาํรวจหา

เกลือและสินแร่ นาํท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษตัริย์ (Konigsee) ท่ีมีนํ้าใสราวกบัมรกต ได้ขึน้ว่าเป็น

ทะเลสาบทีนํ่า้ใสและสะอาดทีสุ่ดในยุโรป ทะเลสาบแห่งน้ี เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดท่ีงดงาม ท่ีสุดในประเทศ

เยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกาํเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยคุนํ้าแขง็ก่อใหเ้กิด

ทะเลสาบอนังามพิสุทธ์ิ และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งน้ีมีความยาว

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

ล่องเรือพลงังานไฟฟ้า ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะ

นาํท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถบ์าโธโล มิว อนัเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดน้ี 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกดิเหตุสุดวสัิย เช่น เน่ืองสภาพอากาศมาเอือ้อาํนวยต่อ

การล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทาํการคืนเงินให้ลูกทวัร์ท่านละ 10 ยูโร)  

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้น รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) หมู่บา้น

เล็กๆ Unseen ของเยอรมนัท่ีติดกบัพรมแดนออสเตรียท่ีหลบซ่อนตวัในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บา้นเล็กๆ 

แห่งน้ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในเร่ืองของความสวยงามของวิวทิวทศัน์ โดยมีโบสถเ์ซนตเ์ซบาสเตียน(St.Sebatian) 

เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดขา้มแม่นํ้า Arche ท่ีไหลตดัผา่นหมู่บา้น โดยมีฉากหลงัของเทือกเขาเอลป์เป็นฉาก

หลงั นาํท่านเดินถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือสามารถเขา้ชมดา้นในโบสถไ์ดฟ้รี  
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง   
ทีพ่กั ALPENHOTEL FISCHER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน มีจาํกดัหากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีส่าม (3) อนิน์สบรูค  - สะพานแขวน Highline 179 (Unseen)  - ฟุสเซ่น  

เช้า     รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอนิน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 150  กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชม.) 

หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น้าํอิน “Inn River” และโอบลอ้มไป

ดว้ยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิ แมก็ซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เพราะอากาศดี

มากผูท่ี้เขา้มาปกครองจกัรวรรดิออสเตรียต่างก็ตอ้งติดใจมาพกัผอ่นในเมือง แห่งน้ี ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบั

ววิสองขา้งทางท่ีสวยงาม ตามถนนเส้นทางอลัไพน์ ผา่นทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บา้น ทุ่งหญา้ จากนั้นนาํ

ท่านเขา้สู่ตวัเมืองนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั อาคารหลงัคาทองคํา (Goldenness Dachl) ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความ

ประณีตละเอียดอ่อน และมีอายเุก่าแก่กวา่ 500 ปี จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง ประทบัใจกบั เฮลบลิงเฮา้ส์ 

(Helblinghaus)ตึกสมยัโกธิคตอนปลายท่ีมีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เขา้ไปในศตวรรษท่ี18 ทาํใหดู้โดดเด่นและ

หรูหรายิง่ข้ึน โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ท่ี16 เป็น โรงแรมท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของเมืองและยงัเคยใชต้อ้นรับอะคนัตุกะจากต่างแดน มาแลว้อยา่งมากมาย อิสระใหท้่านเดินชอ้ปป้ิง

ตามอธัยาศยั 

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เขตอุทยานของ Reutte natural park (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.)  นาํท่าน

ชมสะพานแขวน Highline 179 สะพานแขวนท่ีไดรั้บรองจาก Guinness World Record วา่เป็นสะพานแขวน
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เดินขา้มท่ียาวท่ีสุด โดยตวัสะพานพาดผา่นถนนสาย B179 ระหวา่งซากปราสาท Ehrenberg และ ป้อมปราการ 

Claudia โดยมีความสูงจากพื้นประมาณ 115 เมตร มีความยาว 406 เมตร  อิสระใหท่้านเดินเล่นบนสะพานแขวน

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น ( Fussen) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 25 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 

วนัทีส่ี่ (4) ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์  - โบสถ์ วสีเกอเชอ (UNESCO)  - โอเบอร์อมัเมอร์เกา 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา ( Schwangau) หมู่บา้นเล็กๆ 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
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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


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 

จากนั้นนาํท่านแวะชม โบสถ์ วสีเกอเชอ (Wieskirche ) หรือเรียกวา่ Pilgrimage Church of Wies 

(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เป็นช่ือของโบสถเ์ล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางธรรมชาติ ภายใน

โบสถต์กแต่งในสไตล ์Rococo ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO โดย

โบสถแ์ห่งน้ีถือกาํเนิดข้ึน จากในปี ค.ศ. 1738 มีคาํกล่าวอา้งวา่ ประชาชนไดเ้ห็นนํ้าพระเนตรหลัง่จากพระเนตร

ของรูปไมก้างเขนแกะสลกัไมข้องพระเยซู หรือท่ีเรียกกนัวา่พระมหาไถ่ถูกเฆ่ียน (Scourged Saviour) เร่ืองเล่า

แห่งปาฏิหาริยใ์นคร้ังนั้น เป็นเหตุใหมี้นกัแสวงบุญเดินทางไปจารึกบุญ เยีย่มชม และอธิษฐานขอพรจากรูป

แกะสลกัพระเยซูอยา่งมากมาย ดว้ยความเช่ือท่ีวา่รูปแกะสลกัน้ีสามารถรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ในปีค.ศ. 1740 

ไดจ้ดัสร้างชาเปลข้ึนเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานรูปแกะสลกัน้ีโดยเฉพาะ แต่เน่ืองดว้ยขนาดของอาคารท่ีเล็กเกินกวา่ท่ี

จะรองรับจาํนวนของนกัแสวงบุญท่ีเดินทางมาจารึกบุญ จึงไดมี้การตดัสินใจสร้างโบสถว์สีแห่งน้ีข้ึน โดยโบสถ์

แห่งน้ีสร้างแบบศิลปะโรโกโก การตกแต่งภายในออกแบบโดย โดมินิคุส ซิมเมอร์มนัน์ ผูเ้ป็นศิลปินสาํคญัของ

สมยัศิลปะโรโกโก และถือกนัวา่เป็นผลงานช้ินเอกของศิลปีนท่านน้ี โดมินิคุส ซิมเมอร์มนัน์ไดทุ้่มเทสร้าง

โบสถแ์ห่งน้ี เป็นเวลา 11 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ 1745 จนถึงปี ค.ศ. 1754 ก่อนท่ีจะเสียชีวติลง อิสระใหท้่านถ่ายรูปตาม

อธัยาศยั  หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวนัหากมีพธีิสําคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเทีย่วเข้าชม ให้ชม

ได้แค่เพยีงภายนอกเท่าน้ัน 
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นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาที)ช่ือเมืองมาจากคาํ 3 คาํ Ober ก็คือ Upper ส่วน Ammer ก็คือ ช่ือแม่นํ้าท่ีอยูต่รงนั้น ส่วน Gau ก็คือ เขตแดน 

แปลง่ายๆ ก็คือ ดินแดนท่ีอยูเ่หนือแม่นํ้าอมัเมอร์ เมืองเป็นศูนยก์ลางของศิลปะการวาดภาพบนผนงัท่ีมีช่ือเสียง

ดา้นการเพน้ทก์าํแพงบา้นให้สวยงามในประเทศเยอรมนั ทาํใหบ้า้นเรือนในเมืองน้ีรวมถึงร้านคา้แทบทุกหลงัมี

เสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ตลอดทางเดินจะมีร้านคา้ส่วนใหญ่มีสินคา้จาํพวกของท่ีระลึกท่ีใชฝี้มือ

ทาํจากไม ้ไม่วา่จะเป็นตุก๊ตา บา้นนก ท่ีกั้นประตู รูปไมก้างเขน อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยงามเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว

นิยมมาพกัผอ่นกนับา้นเรือนตกแต่งดว้ยสไตลบ์าวาเรียนมีภาพเขียนสีตกแต่งตามบา้นเรือนและถือเป็นประตูสู่

ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนันี  จากนั้นนาํท่านเดินชมตวัเมืองการ์มิสช์  ท่านจะพบ

กบัร้านเรือนท่ีตกแต่งภาพเขียนสีบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ  
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน   
ทีพ่กั               Mercure Hotel Garmisch Partenkirchen หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว   

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองการ์มิชส์มีจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีส่ี่(4) มดิเทน็วาลด์ (Unseen)  - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY) - ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ   

 มวินิค 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางสู่หมู่บา้น มดิเทน็วาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 18 กิโลเมตร ใชเ้วลา 20 นาที) 

พรมแดนระหวา่งเยอรมนักบัออสเตรีย หมู่บา้นเล็กๆ ลอ้มรอบไปดว้ยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึน้ช่ือว่าเป็น1 ใน 

10 หมู่บ้านติดอนัดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานท่ี UNSEEN ของเยอรมนัดว้ย  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในเยอรมนี ใหท้่าน

เก็บภาพประทบัใจจากจุดชมววิบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดบันํ้าทะเล ท่ีทาํใหเ้กิด

กิจกรรมการท่องเท่ียวไดท้ั้งปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดินเขาในฤดูร้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์

งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนัคือ เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลีและสวสิเซอร์แลนดโ์ดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียง

กนัอีก 3 ยอดคือ แอลป์สปิตซ์ (Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์อง

นกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน นิทรรศการศิลปะบนท่ีสูงท่ีสุดและซุกสปิตซ์ปลาต ธารนํ้าแขง็สายเดียวของ

เยอรมนีท่ียามหิมะตกหนา ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน กลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั 

อิสระท่านตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง บนยอดเขา  
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จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ (Linderhof) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 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

แน่นไปดว้ยสถาปัตกรรมและความสวยงามจริงๆ จากนั้นอิสระใหท้่านถ่ายรูปพอสมควร   

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ นครมวินิค (MUNICH) (ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.20 ชม.) เมืองท่ีเตม็ไป

ดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั   

คํ่า                  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ทีพ่กั          SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน) 

วนัทีห่ก (6)  มวินิค - พระราชวงันึมเฟ่นบรว์ก  - พระราชวงัเรสซิเดนส์ - จัตุรัสมาเรียน - ช้อปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

 
จากนั้นนาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัพระราชวงัฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็น

พระราชวงัสมยัศตวรรษท่ี 18 ท่ียงัคงงดงามดว้ยสไตลเ์รียบหรู บนพื้นท่ีพระราชวงัและอุทยานท่ีมีการจดัภูมิ

ทศัน์อยา่งลงตวั จุดโดดเด่นอยูท่ี่การตกแต่งภายในท่ียงัคงมีความวจิิตรขา้มสมยั ทาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากไปชม

ใหเ้ห็นกบัตาจุดเร่ิมตน้ของพระราชวงัแห่งน้ี เป็นดาํริของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide ในการ

สร้างพระราชวงัฤดูร้อนใหแ้ก่พระราชโอรส Maximilian II Emanuel ในปีค.ศ.1664 และมีการขยาย ตกแต่งใน
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รูปแบบสถาปัตยกรรมแนวบาร็อค และปรับเปล่ียนอีกคร้ังในช่วงศตวรรษท่ี 18 ปลายๆ จนไดเ้ป็นพระราชวงั

งดงามเช่นปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีประสูติของพระเจา้ลุควคิท่ี 2 อีกดว้ย 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ มวินิค (Residenz Munich) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1385 ท่ีน่ีถูก

ยกใหเ้ป็นพระราชวงัใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และมีขนาดใหญ่มากท่ีสุดของประเทศเยอรมนั เคยเป็นท่ีประทบั

และทรงงานของกษตัริยแ์ห่งแควน้บาเยิร์นมากวา่ 500 ปี และยงัเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาเยอรมนัในสมยันั้นๆ อีก

หลายยคุสมยัดว้ย ซ่ึงภายหลงัเกิดการปฏิวติัทาํใหบ้า้นเรือนและชุมชนพงัเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวงัเรส

ซิเดนซ์ดว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เม่ือเหตุการณ์บา้นเมืองสงบลง พระราชวงัและรัฐสภาแห่งน้ีก็ถูกเปล่ียนให้

กลายเป็นพิพิธภณัฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็นท่ีเก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลงัเก็บสมบติัของกษตัริย ์

รวมถึงมีอนุสาวรียหิ์นสลกัภาพภาพของผูอุ้ปถมัภผ์ูป้กครองจาก House of Wittelsbach ผูป้กครองบาวาเรียตั้งแต่ 

ศตวรรษท่ี 17 เป็นตน้ไป แต่ไม่นานหลงัจากนั้นก็เกิดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เม่ือสงครามส้ินสุดลง

พระราชวงัเรสซิเดนซ์จึงถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี ค. ศ. 1945  

 
กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

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 ท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก 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  
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วนัทีเ่จ็ด (7) มวินิค -  (เส้นทางสายโรแมนติค ) - แลนด์เบิร์ก อมั เลค (Unseen) – เอาก์สบูร์ก –  

                       เนิร์ดลงิเง่น (Unseen)  - ดิงเกลส์บูล โรเธนเบิร์ก   

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง แลนด์เบิร์ก อมั เลค (Landsberg am Lech) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
50 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่นแม่นํ้า Lech เป็นท่ีรู้จกัเพราะท่ีน่ีเคยเป็นท่ีกกัขงัอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ (Adolf 

Hitler) ในปี ค.ศ.1924 ท่ีเขาพยายามจะปฏิวติัแต่ไม่สาํเร็จก่อนท่ีเขาจะเรืองอาํนาจ และฮิตเลอร์ใชเ้วลาขณะถูก

จองจาํเขียนหนงัสือช่ือ Mein Kampf ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการต่อสู้ของเขา แคมป์แรกของพวกลทัธินาซีอยู่

ห่างออกจาก Landsberg ไปไม่ไกลนกัเคยใชเ้ป็นท่ีกกัขงันกัโทษทางการเมืองกวา่ 5,000 คน ถูกทาํลายลงเม่ือ

เดือนเมษายน ปี ค.ศ.1945 โดยกองทพัอากาศของอเมริกา นาํท่านเดินชมเมืองน่ารักๆ แห่งน้ี ตั้งแต่เขตเมืองเก่าท่ี

มีความเก่าแก่สีสันสวยงาม  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เอาก์สบูร์ก (Augsburg) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 45 นาที) เป็นเมือง

ใหญ่อนัดบั 3 ของแควน้บาวาเรียรองจากมิวนิกและนูเรมเบิร์ก เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์หลายพนัปี

ตั้งแต่สมยัโรมนั ช่ือเมือง Augsburg ก็ไดม้าจากช่ือของจกัรพรรดิแห่งโรมนั ออกสัทสั เมืองน้ีจึงเตม็ไปดว้ย

สถานท่ีเท่ียวท่ีเป็นอาคารโบราณ โบสถ ์หรือตึกท่ีมีอายหุลายร้อยปีและมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ชม

จตุัรัส Rathausplatz ถ่ายรูปกบัโบสถ ์Augsburg Cathedral ชมหลงัคาทองคาํ The Golden Hall ท่ีศาลาวา่

การเมือง Rathaus ชม Moritzplatz ชมอาคารสีสันแปลกตา ชมภาพวาดโบราณสวยๆ ท่ี Schaezler Palace อิสระ

ชมเมืองตามอธัยาศยั 
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กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง เนิร์ดลงิเง่น(Nordlingen) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.15 ชม. ) 
ตั้งอยูใ่นเขต Donau-Ries แควน้ Bavaria มีประชากรอาศยัอยปูระมาณ 20,000 คน ผูค้นเหล่าน้ีอาศยัอยูใ่นเมืองท่ี

สวยงามดัง่เทพนิยายแห่งน้ีซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีเป็นแอ่งต้ืน เมืองก่อนยุคประวติัศาสตร์แห่งน้ีแตกต่างจากเมือง

อ่ืนๆ ในประเทศเยอรมนีก็คือ สถานท่ีตั้งของเมืองซ่ึงตั้งอยูก่ลางหลุมอุกกาบาตขนาดมหึมาซ่ึงมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง

ประมาณ 25 กิโลเมตร อุกกาบาต Nördlinger Ries ลูกน้ีพุ่งชนโลกเม่ือ 14.5 ลา้นปีก่อน แต่เพิ่งมาถูกคน้พบตน้

กาํเนิดและประวติัของมนัเม่ือประมาณ 50 ปีก่อนน่ีเอง และเป็นเมืองเก่าแก่มีอายเุกือบ 1พนัปี ตวัเมืองมีลกัษณะ

เป็นวงกลมมีกาํแพงเมือง สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1327 หอคอย 11 แห่งและประตูเมือง 5 ประตูท่ีล้อมเมืองไว ้

สวยงามราวภาพวาด  นาํท่านเดินเล่นชมเมือง หรือท่านไหนสนใจข้ึนชมวิวเมืองจากมุมสูงสามารถข้ึนได ้ณ 

โบสถใ์จกลางเมือง (ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร์)   

 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดิงเกลส์บูล ( Dinkelsbühl ) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที )  

เมืองท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่แห่งแควน้บาวาเรีย (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมัน ) ส่วนใหญ่มกัถูก

ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงและอาคารเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ดว้ยสีสันและศิลปะในการก่อสร้างอาคาร

บา้นเรือน จึงส่งผลใหดิ้งเกลส์บูลเป็นเมืองท่ีน่ามาเยอืนมากท่ีสุด นาํท่านชมโบสถเ์ซนตจ์อร์จ (Saint George's 

Cathedral) โบสถค์ริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงปลายศตวรรษท่ี 15 โดยตวัโบสถน์ั้นออกแบบ

โดย Nikolaus Esele ซ่ึงถือวา่เป็นโบสถใ์นแบบสไตลโ์กธิคท่ีสวยงามอีกแห่งของเมือง  ชมภาพเขียนรูปพระเยซู

ถูกตรึงไมก้างเขนฝีมือ มิคาเอล โวลเกอมุท (Michael Wolgemut) ท่ีอยูเ่หนือแท่นบูชาท่ีสร้างในปี ค.ศ.

1892 จากนั้นนาํท่านชมยา่น  ไวน์มาร์ค (Weinmarkt) หรือไวน์ มาร์เก็ต (Wine Market) ซ่ึงเป็นตึกเก่าเรียงตวักนั

อยู ่5 หลงั มีสีสันตดักนัตั้งแต่สีส้ม สีเขียว สีแดง สีเหลือง ซ่ึงการทาสีบา้นในเมืองน้ีเนน้การทาสีเดียว (single 

color) และเขียนช่ือธุรกิจไวห้นา้บา้นดว้ยตวัหนงัสือแบบลายมือ (calligraphy letter) ในสีเอิร์ธโทน (earth tone) 

นอกจากตามหนา้ต่างจะมีการประดบัดว้ยกระถางไมด้อกสีสดใสแข่งขนัชูช่อออกดอกบานสะพร่ังแลว้ อีก

เอกลกัษณ์สาํคญัของอาคารเก่าก็คือ หลงัคาสีแดงสดท่ีเหมือนกนัไปหมดทั้งเมือง ในส่วนของจุดเด่นของอาคาร

แถบน้ีคงเป็นท่ีหนา้จัว่แบบขั้นบนัได โดยตึกสีส้มท่ีอยูต่รงหวัมุมจะมีลกัษณะพิเศษเพิ่มนอกจากหนา้จัว่แลว้ยงัมี

โดมเล็กๆ อยูด่า้นบนอีก ปัจจุบนัเป็นโรงแรมท่ีช่ือวา่ อลัเดอร์เมน อินน์ (Aldermen's Inn) วา่กนัวา่ท่ีน่ีเคยเป็นท่ี

ประทบัของบุคคลสาํคญัๆ เช่น จกัพรรด์ิคาร์ลท่ี 5 (Emperor Karl V) เม่ือปี ค.ศ.1546 และกษตัริยก์ุสตาฟ 

อดอลฟ์ แห่งสวเีดน เม่ือปี ค.ศ.1632 จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร 
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จากนั้นนาํท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือ

เรียกๆวา่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังค ์

ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางท่ี สาํคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก  

เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นเมืองในยคุกลางท่ีสวยท่ีสุดในเยอรมนั 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

ทีพ่กั   ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจาํกดั หากโรงแรมเตม็ทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีแ่ปด (8) โรเธนเบิร์ก  - นูเรมเบิร์ก -  แบมเบิร์ก (Unesco) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมทีพ่กั  

นาํท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ท่ีตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของกาํแพงเมืองถือวา่เป็นเมืองท่ี

ค่อนขา้งมีประวติัศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์และ

แนวกาํแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีทาํการคา้ ไวน์ โค กระบือ และขนสัตวท่ี์มีมา

ตั้งแต่ ค.ศ. 1274 นาํท่านชม ศาลาวา่การเมือง (Town Hall) ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของเมือง โดยตวั

อาคารนั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค นาํท่านข้ึนไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคาร

บา้นเรือนหลากสีสัน จตุัรัส Plönlein จตุัรัสเลก็ ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลาน

นํ้าพุและตลาดเก่า  

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง นูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เมืองท่ี

ไดรั้บสมญานามวา่เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ 

ขนุเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยคุกลาง โบสถส์วยเก่าแก่ หิมะ
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ท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ทั้งเมือง ตอ้งท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดรั้บการ

รักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
จากนั้นนาํท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุวา่ 900 ปี ผา่นชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตท่ีถือเป็น

อาคารประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์กจากนั้นนาํท่านชมบริเวณ จตุัรัสกลางใจเมือง 

(HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจาํเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสตม์าสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

เยอรมนีดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถพ์ระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุก๊ตาไขลานท่ี

หนา้จัว่ของโบสถพ์ระแม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุก๊ตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็น

การรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคาํปี 1356 ท่ีตราข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิ

โรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) ( ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) อีก

หน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) ต่อมาไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี 1993  เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านทีส่วยทีสุ่ดในเยอรมัน ถือวา่เป็นศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมี

ความโดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย นาํท่าน

ถ่ายรูปกบั อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซ่ึงตั้งอยูใ่นกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชข้า้มแม่นํ้าเร็ก

นิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 ปัจจุบนั ศาลาวา่การเมืองเก่านั้น ไดแ้ปรสภาพ

เปล่ียนไปเป็นพิพิธภณัฑเ์คร่ืองกระเบ้ือง ท่ีมีช่ือวา่ Sammlung Ludwig Collection Bamberg นัน่เอง จากนั้นนาํ

ท่านชม มหาวหิารแบมเบิร์ก หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวิหารแบมเบิร์กเซนตปี์เตอร์และเซนตจ์อร์จ 

(Bamberger Dom St. Peter und St. Georg) มีความสาํคญัเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่งแบ

มเบิร์ก โดยมหาวหิารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจกัรพรรดิ

เฮนรีท่ี 2 (Henry II) ซ่ึงแลว้เสร็จในปี 1012 ทั้งยงัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเมือง โดยภายใน

ประกอบไปดว้ยหอทั้งสองดา้นของตวัตึกจาํนวน 4 หอ นอกจากนั้นขา้งๆ ตวัวหิารยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถ์

พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของมีค่าทางศาสนาดว้ย จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
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คํ่า                       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          BAMBERGER HOF-BELLEVUE HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองแบมเบิร์กมีจาํกดั หากโรงแรมเต็มทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยา้ยไปนอนเมืองใกลเ้คียง 

วนัทีเ่ก้า (9) แบมเบิร์ก - วูซเบิร์ก -  แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง - สนามบิน  

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
นาํท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร / ใชเ้วลาประมาณ 1.15 ชม. ) เมือง

บนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์

ของเยอรมนั นาํท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาวา่การเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูป

กบัมหาวหิารแห่งเมืองวร์ูซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหวา่งปี  

1040 - 1225 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงทาํใหภ้ายนอกมหาวหิารสร้างแบบโรมาเนสก ์จากนั้น

นาํท่านเดินชมเมือง จนไดเ้วลานดัหมายจากนั้นนาํเดินทางเขา้สู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 120 

กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองธุรกิจการคา้ท่ีสําคญัของเยอรมนั  
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

นาํชมยา่น โรเมอร์ จตุรัสเมืองท่ีเก่าแก่ของแฟรงคเ์ฟิร์ต ท่ียงัคงอนุรักษบ์า้นเรือนและศิลปกรรมไวอ้ยา่งดี 

อิสระใหท้่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, นาฬิกาหรือ 

สินคา้แบรนดเ์นมหรือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
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จากนั้นไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน ใหท้่านไดมี้เวลาทาํ TAX REFUND 

20.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 923 

วนัทีสิ่บ (10)  สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 

12 ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่ 7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

20 – 29 มีนาคม 2563 109,900 109,900 104,900 99,900 25,000 

1 – 10 พฤษภาคม 2563 109,900 109,900 104,900 99,900 25,000 

22 – 31 พฤษภาคม 2563 109,900 109,900 104,900 99,900 25,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 ห้องจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดที่จะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันทีป่รับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีส่ายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี* ** 
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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 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ 

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   

 

หมายเหตุ 

*** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

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) 

FAIRY TALE VILLAGES 10DAY (TG)  เส้นทางเจาะลึก เยอรมนั(บาวาเรีย) – ออสเตรีย (ทิโรล) 10 วนั (TG)                                                                        17 | Page 

 



- 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 *** 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างของสายการบิน และ

บริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

◊ กรณยีกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ข้อมูลเพิม่เติม 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 ุ

 

ข้อมูลเพิม่เติม 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 าหนกักระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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