
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
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ทัวร์เยอรมันน ี9 วัน 8 คืน เดินทาง 5- 7 ท่าน Private Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ..ท่ีพักลูกค้าจองเองหรอืจะให้เราช่วยจองก็ได้..ค่าทำ
วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa..อาหารกลางวัน อาหารเย็น ทางไกด์แนะนำให้ลูกค้าเลือกอิสระทานเอง

กรุ๊ ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...เท่ียวสบายๆสไตล์พักผ่อน

 
จำนวนผู้เดินทาง

     เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 5-7 คน

สถานท่ีพักลูกค้าจองเอง



มีท่ังโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *

รถท่ีใช้บริการ

รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
ให้บรกิารท้ังภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน

อาหารหลากหลาย

อาหารอรอ่ย  ท่ีลูกทัวร์เลือกทานเอง

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางตามเส้นทางท่ีกำหนด
เท่ียวแบบสบายๆตามท่ีต้องการ
ลูกค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง   4   คน 38,850.-

เดินทาง   5   คน 32,850.-

เดินทาง   6   คน 27,500.-

เดินทาง   7   คน 24,500.-

ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนือ่งจากค่าเช่ารถ และอื่นๆท่ีจะเพิ่มข้ึน

 รายละเอียด



วันท่ี 1
สวุรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิรต

การเดินทาง ช่วงค่ำ    

00.00    คณะพร้อมท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
เค้าเตอร์สายการบิน........โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ AtSiamTour
คอยอำนวยความสะดวก
00.00    ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิรต  ด้วยสายการบิน....เท่ียวบินท่ี .......

วันท่ี 2
แฟรงค์เฟิรต - Heidelberg Castle - Old town of Heidelberg - Titisee Neustadt in Black
Forest

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Frankfurt,+Germany/Titisee-
Neustadt,+Germany/@50.2222201,8.9137673,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s
0x4707982a02b5fb6f:0x42120465b5e3bc0!2m2!1d14.5505672!2d52.3472237!1m5!1m1!1s
0x4790f1d9539c09e7:0xa1511d05963ae6b0!2m2!1d8.1911625!2d47.9237985?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

07.00    เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิรต 
เม่ือผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรยีบร้อยแล้ว ไกด์ รอให้การต้อนรับ
พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น Heidelberg Castle  Old town of
Heidelberg

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อ จนถึง Titisee Neustadt in Black Forest 
และเข้าเช็คอินท่ีพัก a Chalet or typical Black Forest Guesthouse

https://www.google.co.th/maps/dir/Frankfurt,+Germany/Titisee-Neustadt,+Germany/@50.2222201,8.9137673,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4707982a02b5fb6f:0x42120465b5e3bc0!2m2!1d14.5505672!2d52.3472237!1m5!1m1!1s0x4790f1d9539c09e7:0xa1511d05963ae6b0!2m2!1d8.1911625!2d47.9237985?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Heidelberg Castle  ใช้เวลาเดินทางจากแฟรงค์เฟิรต ประมาณ 50 นาที 
ท่ีปราสาทแหง่นี้ จะใช้เวลาชม visiting time 3-4 hours  มีค่าเข้าชม entrance 7
euro)
   Old town of Heidelberg birtplace of King Rama 8 
สถานท่ีประสูติของรัชกาลท่ี 8  ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
 Castle Hohenzollern in Bisingen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ท่ีปราสาทแหง่นี้ มีค่าเขาชม  7 euro
 Titisee Neustadt in Black Forest  ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
overnight in a Chalet or typical Black Forest Guesthouse

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก Chalet or typical Black Foreๆst Guesthouse ระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 2
แฟรงค์เฟิรต - Heidelberg Castle - Old town of Heidelberg - Titisee Neustadt in Black
Forest

วันท่ี 3
Ravenna Schlucht Viaduct - Freiburg im Breisgau - Equisheim - visit the old
town Riquewihr - Route of Alsace Wine Area - Titisee Neustadt

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Titisee-
Neustadt,+Germany/Robert+Blanck+Alsace+Wines,+167+Route+d'Ottrott,+67210+Obern
ai,+France/@48.243789,7.5254464,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4790f1
d9539c09e7:0xa1511d05963ae6b0!2m2!1d8.1911625!2d47.9237985!1m5!1m1!1s0x47915
2a402f87079:0x94db37d87876200b!2m2!1d7.4726!2d48.462077?hl=en

https://www.google.co.th/maps/dir/Titisee-Neustadt,+Germany/Robert+Blanck+Alsace+Wines,+167+Route+d'Ottrott,+67210+Obernai,+France/@48.243789,7.5254464,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4790f1d9539c09e7:0xa1511d05963ae6b0!2m2!1d8.1911625!2d47.9237985!1m5!1m1!1s0x479152a402f87079:0x94db37d87876200b!2m2!1d7.4726!2d48.462077?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น  Ravenna Schlucht
Viaduct  Freiburg im Breisgau

ช่วงบ่าย

เดินทางชม Colmar / France visit the town,   Alsace Wine Area 

ช้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Ravenna Schlucht Viaduct Canyon
โดยจะใช้เวลาเดินทางจากท่ีพักประมาณ 30 นาที เพื่อชมวิวธรรมชาติท่ีสวยงาม
Freiburg im Breisgau (40 minutes) visit the historical big old town,
duration 2-3 hours
Colmar เป็นเมืองชายแดนด้านตะว้นออกเฉียงเหนอืของฝรัง่เศส ท่ีติดกับเยอรมัน
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที 
Equisheim  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที อยู่ในเขตประเทศฝรัง่เศส
Equisheim เป็นหมู่บ้านโบราณสมัยยุคกลาง ท่ีนีเ่ป็นจุดกำเหนดิของการทำไวน์ 
เมืองเก่า Riquewihr ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
ให้ท่านมีเวลาเดินชมความสวยงามประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง Riquewihr
เป็นเมืองท่ีภูมิประเทศเป็นเนนิเขาและปลูกองุ่นจำนวนมากซึ่งเป็นองุ่นเหมาะสำหรั
บการทำไวน์ช้ันดี  
Titisee Neustadt ใช้เวลาเดินทางและชมธรรมชาติ 2 ชั่วโมง กว่าจะถึงท่ีพัก
..เข้าเช็คอินท่ีพัก ก่อนท่ีจะรับประทานอาหารเย็น

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก พักโรงแรมท่ี Titisee Neustadt ระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 3
Ravenna Schlucht Viaduct - Freiburg im Breisgau - Equisheim - visit the old
town Riquewihr - Route of Alsace Wine Area - Titisee Neustadt



วันท่ี 4
Titisee  - Schluchtsee - Rothaus - Schaffshausen - Lindau Unesco heritage
- Fuessen

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Titisee,+79822,+Germany/F%C3%BCssen,+Germany
/@48.0627592,8.2751194,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4790f0e861878a0
d:0xb62e07b9cb620674!2m2!1d8.1447897!2d47.8946026!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f40
9:0x41e48add78bf300!2m2!1d10.7004328!2d47.569648!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก เดินทางสู่  Schluchtsee
เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชมหมู่บ้านทำเบียร์ Rothaus

ช่วงบ่าย

เดินทางต่อสู่ เมืองSchaffshausen   เมือง Stein am Rhein   เมือง Lindau
Unesco heritage ก่อนท่ีจะเข้าพักค้างคืนท่ีเมือง Fuessen

https://www.google.co.th/maps/dir/Titisee,+79822,+Germany/F%25C3%25BCssen,+Germany/@48.0627592,8.2751194,8z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4790f0e861878a0d:0xb62e07b9cb620674!2m2!1d8.1447897!2d47.8946026!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f409:0x41e48add78bf300!2m2!1d10.7004328!2d47.569648!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

Schluchtsee เป็นอ่างเก็บน้ำท่ีอยู่สูงท่ีสุดในเยอรมัน & ใหญ่ท่ีสุดใน Black
Forest  เนือ่งจากอยู่บนท่ีสูงทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเย็นอยู่ตลอด
หมู่บ้าน Rothaus เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตเบียร์
เป็นหมู่บ้านท่ีมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม
Stein am Rhein
เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ในติดชายแดนระหว่างเยอรมันและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของส
วิสเซอร์แลนด์ 
เมืองมรดกโลก Lindau Unesco heritage ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
เม่ือเดินทางถึงท่านจะพบกับความสวยงามท่ีไม่เคยเหน็ท่ีใดมาก่อน
มหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ีไม่เหมือนใคร 
Colmar ซึ่งเป็นเมืองต้ังอยู่ท่ามกลางไรอ่งุ่น อาคารบ้านเรอืนยุโรบแบบโบราณ
คลองท่ีใสสะอาด ทำให้ Colmar เสมือนสวรรค์บนดิน
ต่อยังเมือง Fuessen โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
..เม่ือเดินทางถึงเข้าเช็คอินท่ีพัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ท่ี Füssen นี้ ตรงศูนย์กลางเมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี
มีร้านค้าให้นักท่องเท่ียวได้ช้อปป้ิงมากมายเช่นเดียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว
เช่น baroque churches, the former Benedictine abbey of St. Mang, the
municipal museum, the High Castle (Hohes Schloss) with its inner
courtyard and wonderful frescoes as well as a branch of the Bavarian
State Art Gallery.

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน      อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น            อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก ทีพั่กระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 4
Titisee  - Schluchtsee - Rothaus - Schaffshausen - Lindau Unesco heritage
- Fuessen



วันท่ี 5
Castle Neuschwanstein - Plansee Lake - Castle Linderhof - Ettal Closter - Wies
Church an Unesco heritage - Fuessen

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/F%C3%BCssen,+Germany/Castle+of+Neuschwanstei
n,+Neuschwansteinstra%C3%9Fe,+Schwangau,+Germany/@47.5631896,10.707607,14z/d
ata=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f409:0x41e48add78bf300!2m2!1d1
0.7004328!2d47.569648!1m5!1m1!1s0x479cf7cac44ea35d:0xc8a6866bd39dbba3!2m2!1d1
0.7498004!2d47.557574!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก เดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชม Castle
Neuschwanstein  ,Plansee Lake

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อเช่น Castle Linderhof , Ettal Closter  ,
Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage
..ก่อนท่ีจะเข้าพักค้างคืนท่ีเมือง Fuessen

https://www.google.co.th/maps/dir/F%25C3%25BCssen,+Germany/Castle+of+Neuschwanstein,+Neuschwansteinstra%25C3%259Fe,+Schwangau,+Germany/@47.5631896,10.707607,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f409:0x41e48add78bf300!2m2!1d10.7004328!2d47.569648!1m5!1m1!1s0x479cf7cac44ea35d:0xc8a6866bd39dbba3!2m2!1d10.7498004!2d47.557574!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

The Neuschwanstein Castle  ปราสาทเทพนยิาย นอยชวานสไตน์
เป็นปราสาทท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้าชมมากท่ีสุดในเยอรมัน
และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมของชาวยุโรป ต้ังอยู่ในแคว้นบาวาเรยี 
ทะเลสาบ Plansee Lake   ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
เป็นทะเลสาบท่ีอยู่ในเมือง Tyrol ประเทศออสเตรยี มีพื้ นท่ีประมาณ 1,700. ไร ่
เป็นทะเลสาบท่ีน้ำใสสะอาด
ปราสาทลินเดอร์โฮฟ  Castle Linderhof
ต้ังอยู่ใกล้เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรยี
เป็นวังท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสร้างโดยพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แหง่บาวาเรยี 
Ettal Closter (10 minutes)     https://www.kloster-ettal.de/

ต่อยัง Oberammergau ใช้เวลาจากเมือง  Ettal Closter ประมาณ 10 นาที
ท่ีOberammergau เป็นเมืองในหบุเขาแอลป์ เป็นเมืองท่ีรู้ จักในนาม Passion Play
in the Passion Play Theater เป็นเมืองเก่าท่ีสวยงาม 
Pilgrimage Church of Wies ท่ามกลางบรรยากาศเทือกเขาแอล์ป
ผลงานการออกแบบของ Dominikus Zimmermann สร้างข้ึนระหว่างปี คศ.
1745 - 1754 เป็นผลงานชิ้ นเอกของศิลป Bavarian Rococo
Wies Church an Unesco heritage (30 minutes) duration 1 hour
เดินทางกลับยังท่ีพัก  Fuessen 

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก ทีพั่กระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 5
Castle Neuschwanstein - Plansee Lake - Castle Linderhof - Ettal Closter - Wies
Church an Unesco heritage - Fuessen

วันท่ี 6
Fuessen - Innsbruck Austria - Garmisch-Partenkirchen - Munich City

https://www.kloster-ettal.de/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/F%C3%BCssen,+Germany/Munich,+Germany/@47.8
504083,10.8283177,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f409:0x4
1e48add78bf300!2m2!1d10.7004328!2d47.569648!1m5!1m1!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10c
b84a7db1987d!2m2!1d11.5819805!2d48.1351253!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก เดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชม Castle
Neuschwanstein  ,Plansee Lake

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อเช่น Castle Linderhof , Ettal Closter  ,
Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage
..ก่อนท่ีจะเข้าพักค้างคืนท่ีเมือง Fuessen

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองInnsbruck ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง Innsbruck
เป็นเมืองหลวงทางตะวันตกมลรัฐTyrol ของออสเตรยี ต้ังอยู่ในหบุเขาแอล์ป
เป็นสถานท่ีๆเล่นของกีฬาฤดูหนาว 
เมือง Garmisch-Partenkirchen ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองท่ีได้ชื่อว่า a
wellknown ski resort of Germany  ซึ่งอยู่ในเขตบาวาเร
สนุกสนานกับการชม เล่นกับธรรมชาตทิ ีแ่สนจะบรสุิทธ์ิแล้ว..นำเดนิทางสู่เมือง Munich City (1 hour), visiting the city center and old town till dinner.

Overnight

อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก ทีพั่กระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 6
Fuessen - Innsbruck Austria - Garmisch-Partenkirchen - Munich City

https://www.google.co.th/maps/dir/F%25C3%25BCssen,+Germany/Munich,+Germany/@47.8504083,10.8283177,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x479c5f806866f409:0x41e48add78bf300!2m2!1d10.7004328!2d47.569648!1m5!1m1!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10cb84a7db1987d!2m2!1d11.5819805!2d48.1351253!3e0?hl=en


วันท่ี 7
Munich City - Ingolstadt City of Audi  - shopping at outlet  - Rothenburg ob der Tauber

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Munich,+Germany/Rothenburg+ob+der+Tauber,+Ge
rmany/@48.9647616,9.6706667,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x479e75f9a3
8c5fd9:0x10cb84a7db1987d!2m2!1d11.5819805!2d48.1351253!1m5!1m1!1s0x47988efdf06
dff37:0x41eda32beb5f5c0!2m2!1d10.1867388!2d49.3801834?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก เดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียว ชม Ingolstadt
City of Audi  -  visit the historical old  และ  shopping at outlet 

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อเช่น Nuremberg , Rothenburg ob der Tauber
พร้อมเดินชมความสวยงามของมือง จนถึงเวลาอาหารเย็น

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมือง Ingolstadt City of Audi  เป็นศูนย์กลางการผลิตรถออดี้
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมรถรุน่ต่างๆของออดี้ อย่างจุใจ
ชมเมืองเก่าของ ingolstadt  ซ่ึงกาลเวลาย้อนหลังไปที ่ครสิศตวรรษที ่14 ไมว่า่จะเป็นอาคาร ตึกร้านค้า รปูแบบ สไตล์นีโอเรเนสซองส์ 

 ทา่นจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของอาคารตา่งๆ ท่ีอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี
พร้อมให้ท่านได้ช้อปสินค้าและของท่ีระลึก   
เมือง Rothenburg ob der Tauber
เมืองซึ่งเคยเจรญิรุง่เรอืงอย่างมากใน ยุคกลางและยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยา
ซึ่งท่านจะได้รู้ ถึงความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันสมัยก่อน

อาหาร มื้ อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน     อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น            อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก ทีพั่กระดับ 3+ - 4*

https://www.google.co.th/maps/dir/Munich,+Germany/Rothenburg+ob+der+Tauber,+Germany/@48.9647616,9.6706667,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x479e75f9a38c5fd9:0x10cb84a7db1987d!2m2!1d11.5819805!2d48.1351253!1m5!1m1!1s0x47988efdf06dff37:0x41eda32beb5f5c0!2m2!1d10.1867388!2d49.3801834?hl=en


วันท่ี 8
Rothenburg ob der Tauber - Wuerzburg - The Residence Palace  - Frankfurt
Roemer

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Rothenburg+ob+der+Tauber,+Germany/R%C3%B6m
er,+R%C3%B6merberg+23,+60311+Frankfurt+am+Main,+Germany/@49.7494651,8.90490
68,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47988efdf06dff37:0x41eda32beb5f5c0!2
m2!1d10.1867388!2d49.3801834!1m5!1m1!1s0x47bd0ea60e1054cf:0x6f1d33e3b8af0f22!2
m2!1d8.6815763!2d50.1104235?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก เดินทางเพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมือง
Wuerzburg  ชมพระราชวัง The Residence
Palace และสวนบรเิวณหน้าพระราชวัง

ช่วงบ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว ต่อเช่น 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมือง Wuerzburg ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  Wuerzburg
เป็นเมืองท่ีอยู่ในบาวาเรยี เป็นเมืองดท่ีดูดีมีระดับและอาคารจะเป็นศิลปแบบ
Rococo หรอืบางคร้ังก็เรยีกกันว่า ศิลปะแบบหลุยส์ท่ี 14 
ชม The Residence Palace
เป็นพระราชวังท่ีได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมต้ังแต่ 1981 
เป็นพระราชวังท่ีได้รับการขนานนามว่า The Castle above all Castles 
ชม residence park   เป็นสวนด้านหน้า อาคาร The Residence Palace
เป็นการตกแต่งสวนด้วยดอกไม้นานาพันธ์ และพันธ์ไม้ท่ีหายาก
ชมเมืองเก่า Wuerzburg  Visit the old town of Wuerzburg, duration 2
hours or
Visit the Fortress Marienberg (entrance 3,50 euro) duration 1 hour
Frankfurt Roemer and the city center (1.20 hour) duration ….. upon

https://www.google.co.th/maps/dir/Rothenburg+ob+der+Tauber,+Germany/R%25C3%25B6mer,+R%25C3%25B6merberg+23,+60311+Frankfurt+am+Main,+Germany/@49.7494651,8.9049068,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47988efdf06dff37:0x41eda32beb5f5c0!2m2!1d10.1867388!2d49.3801834!1m5!1m1!1s0x47bd0ea60e1054cf:0x6f1d33e3b8af0f22!2m2!1d8.6815763!2d50.1104235?hl=en


อาหาร มื้ อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้ อกลางวัน    อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย
มื้ อเย็น           อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ย

ท่ีพัก ทีพั่กระดับ 3+ - 4*

วันท่ี 8
Rothenburg ob der Tauber - Wuerzburg - The Residence Palace  - Frankfurt
Roemer

วันท่ี 9
อสิระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรงุเทพฯ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/R%C3%B6mer,+R%C3%B6merberg+23,+60311+Fran
kfurt+am+Main,+Germany/Frankfurt+Airport,+60547+Frankfurt+am+Main,+Germany/@50
.0763725,8.5870772,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bd0ea60e1054cf:0x
6f1d33e3b8af0f22!2m2!1d8.6815763!2d50.1104235!1m5!1m1!1s0x47bd0b745442f979:0x8
a74d84d21f8f331!2m2!1d8.5621518!2d50.0379326?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า

หลังอาหารเช้าท่ีห้องอาหารท่ีพัก  เชิญพักผ่อนตามอัธย่ศัย
หรอืจะเดินทางไปชมสถานท่ีท่องเท่ียว ข้ึนอยู่กับเท่ียวบินว่าเดินทางกลับ
เวลาเท่าใด

ช่วงบ่าย

ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00    เดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยการบินไทยเท่ียวบินท่ี ....
00.00    เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ ภาพ  

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า

อืสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย ท่ีจะเดินทางสู่สนามบิน

https://www.google.co.th/maps/dir/R%25C3%25B6mer,+R%25C3%25B6merberg+23,+60311+Frankfurt+am+Main,+Germany/Frankfurt+Airport,+60547+Frankfurt+am+Main,+Germany/@50.0763725,8.5870772,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bd0ea60e1054cf:0x6f1d33e3b8af0f22!2m2!1d8.6815763!2d50.1104235!1m5!1m1!1s0x47bd0b745442f979:0x8a74d84d21f8f331!2m2!1d8.5621518!2d50.0379326?hl=en


อาหาร มื้ อเช้า        ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก

วันท่ี 9
อสิระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรงุเทพฯ

ราคานี้ รวม

ค่ารถตู้ ตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำมันรถตลอดการเดินทาง
ค่าบรกิาร Chauffeur Guide
ค่าท่ีพัก  Chauffeur Guide 
ค่าทางด่วน + ค่าจอดรถ
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000-

ราคานี้ ไม่รวม

ค่าท่ีพัก 7 คืน 
ค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ
ค่าอาหารเช้า+กลางวัน+เย็น
ค่าทำวีซ่าเชงเกิ้ น
ค่าเข้าชมสถานท่ี
ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม และหักณ.ท่ีจ่าย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ท่ีไม่อยู่ในรายการเดินทาง

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/germany/1049

https://www.atsiamtour.com/germany/1049
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