 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 6 พ.ย. 2019 19:30

ทัวร์เยอรมันนี 9 วัน 8 คืน เดินทาง 5- 7 ทา่ น Private Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินระหวา่ งประเทศ..ที่พักลกู ค้าจองเองหรอื จะให้เราชว่ ยจองก็ได้..คา่ ทำ
วีซา่ เชงเก้น Schengen Visa..อาหารกลางวัน อาหารเย็น ทางไกด์แนะนำให้ลูกค้าเลือกอิสระทานเอง
กร๊ ปุ ทัวร์ ส่วนตัว ออกทัวร์ ได้ทุกวัน...เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน

จำนวนผ้ ูเดินทาง
เดินทางแบบกร๊ ปุ ส่วนตัว 5-7 คน
สถานท่ีพักลูกค้ าจองเอง

มีทั่งโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *
รถที่ใช้บริการ
รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
ให้บรกิ ารทั้ งภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
อาหารหลากหลาย
อาหารอรอ่ ย ที่ลูกทัวร์เลือกทานเอง
สถานที่ท่องเที่ยว
เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
เที่ยวแบบสบายๆตามที่ต้องการ
ลกู ค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง

38,850.32,850.27,500.24,500.-

4
5
6
7

คน
คน
คน
คน

ราคาทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนือ่ งจากคา่ เชา่ รถ และอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้น


รายละเอียด

วันที่ 1

สวุ รรณภูมิ - แฟรงค์เฟิรต
การเดินทาง ช่วงค่ำ
00.00 คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เค้าเตอร์สายการบิน........โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour
คอยอำนวยความสะดวก
00.00 ออกเดินทางสเู่ มืองแฟรงค์เฟิรต ด้วยสายการบิน....เที่ยวบินที่ .......

วันที่ 2

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

https://www.google.co.th/maps/dir/Frankfurt,+Germany/TitiseeNeustadt,+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
เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรยี บร้อยแล้ว ไกด์ รอให้การต้อนรับ
พร้อมเดินทางสู่สถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ Heidelberg Castle Old town of
Heidelberg
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ จนถึง Titisee Neustadt in Black Forest
และเข้าเช็คอินที่พัก a Chalet or typical Black Forest Guesthouse

วันที่ 2

แฟรงค์เฟิรต - Heidelberg Castle - Old town of Heidelberg - Titisee Neustadt in Black
Forest
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
Heidelberg Castle ใช้เวลาเดินทางจากแฟรงค์เฟิรต ประมาณ 50 นาที
ที่ปราสาทแหง่ นี้จะใช้เวลาชม visiting time 3-4 hours มีค่าเข้าชม entrance 7
euro)
Old town of Heidelberg birtplace of King Rama 8
สถานที่ประสูติของรัชกาลที่ 8 ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
Castle Hohenzollern in Bisingen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ที่ปราสาทแหง่ นี้มีคา่ เขาชม 7 euro
Titisee Neustadt in Black Forest ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
overnight in a Chalet or typical Black Forest Guesthouse
อาหาร
ท่ีพัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
Chalet or typical Black Foreๆst Guesthouse ระดับ 3+ - 4*

วันที่ 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/TitiseeNeustadt,+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

วันที่ 3
Ravenna Schlucht Viaduct - Freiburg im Breisgau - Equisheim - visit the old
town Riquewihr - Route of Alsace Wine Area - Titisee Neustadt
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น Ravenna Schlucht
Viaduct Freiburg im Breisgau
ช่วงบ่าย
เดินทางชม Colmar / France visit the town, Alsace Wine Area
ช้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
Ravenna Schlucht Viaduct Canyon
โดยจะใช้เวลาเดินทางจากที่พักประมาณ 30 นาที เพื่อชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม
Freiburg im Breisgau (40 minutes) visit the historical big old town,
duration 2-3 hours
Colmar เป็นเมืองชายแดนด้านตะว้นออกเฉียงเหนอื ของฝรัง่ เศส ที่ติดกับเยอรมัน
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
Equisheim ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที อยใู่ นเขตประเทศฝรัง่ เศส
Equisheim เป็นหมู่บ้านโบราณสมัยยุคกลาง ที่นเี่ ป็นจุดกำเหนดิ ของการทำไวน์
เม ืองเก่า Riquewihr ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที
ให้ท่านมีเวลาเดินชมความสวยงามประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง Riquewihr
เป็นเมืองที่ภูมิประเทศเป็นเนนิ เขาและปลูกองนุ่ จำนวนมากซึ่งเป็นองนุ่ เหมาะสำหรั
บการทำไวน์ชั้นดี
Titisee Neustadt ใช้เวลาเดินทางและชมธรรมชาติ 2 ชั่วโมง กวา่ จะถึงที่พัก
..เข้าเช็คอินที่พัก กอ่ นที่จะรับประทานอาหารเย็น
อาหาร
ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
พักโรงแรมที่ Titisee Neustadt ระดับ 3+ - 4*

วันที่ 4
Titisee - Schluchtsee - Rothaus - Schaffshausen - Lindau Unesco heritage
- Fuessen
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางสู่ Schluchtsee
เพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ชมหมบู่ ้ านทำเบียร์ Rothaus
ช่วงบ่าย
เดินทางตอ่ สู่ เมืองSchaffshausen เมือง Stein am Rhein เมือง Lindau
Unesco heritage ก่อนที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen

วันที่ 4
Titisee - Schluchtsee - Rothaus - Schaffshausen - Lindau Unesco heritage
- Fuessen
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
Schluchtsee เป็นอา่ งเก็บน้ำที่อยสู่ ูงที่สุดในเยอรมัน & ใหญท่ ี่สุดใน Black
Forest เนือ่ งจากอยบู่ นที่สูงทำให้น้ำในอา่ งเก็บน้ำเย็นอยตู่ ลอด
หมู่บ้าน Rothaus เป็นหมบู่ ้ านเล็กๆที่มีชื่อเสียงในการผลิตเบียร์
เป็นหมบู่ ้ านที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
Stein am Rhein
เป็นหมบู่ ้ านที่อยใู่ นติดชายแดนระหวา่ งเยอรมันและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ของส
วิสเซอร์แลนด์
เม ืองมรดกโลก Lindau Unesco heritage ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง
เมื่อเดินทางถึงท่านจะพบกับความสวยงามที่ไม่เคยเหน็ ที่ใดมาก่อน
มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไมเ่ หมือนใคร
Colmar ซึ่งเป็นเมืองตั้ งอยทู่ า่ มกลางไรอ่ งนุ่ อาคารบ้านเรอื นยุโรบแบบโบราณ
คลองที่ใสสะอาด ทำให้ Colmar เสมือนสวรรค์บนดิน
ตอ่ ยังเมือง Fuessen โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
..เมื่อเดินทางถึงเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผอ่ นตามอัธยาศัย
ที่ Füssen นี้ ตรงศูนย์กลางเมืองเกา่ อายกุ วา่ 700 ปี
มีร้านค้าให้นักทอ่ งเที่ยวได้ช้อปป้ งิ มากมายเชน่ เดียวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยว
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
ที่พัก

มื้อเช้า
มื้อกลางวั น
มื้อเย็น
ทีพ่ ั กระดั บ 3+ - 4*

ห้องอาหารโรงแรม
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย

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

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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ชม Castle
Neuschwanstein ,Plansee Lake
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตอ่ เชน่ Castle Linderhof , Ettal Closter ,
Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage
..กอ่ นที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen

วันที่ 5
Castle Neuschwanstein - Plansee Lake - Castle Linderhof - Ettal Closter - Wies
Church an Unesco heritage - Fuessen
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
The Neuschwanstein Castle ปราสาทเทพนยิ าย นอยชวานสไตน์
เป็นปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในเยอรมัน
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนยิ มของชาวยุโรป ตั้ งอยู่ในแคว้นบาวาเรยี
ทะเลสาบ Plansee Lake ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที
เป็นทะเลสาบที่อยใู่ นเมือง Tyrol ประเทศออสเตรยี มีพ้ นื ที่ประมาณ 1,700. ไร่
เป็นทะเลสาบที่น้ำใสสะอาด
ปราสาทลินเดอร์โฮฟ Castle Linderhof
ตั้ งอยใู่ กล้เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรยี
เป็นวังที่เล็กที่สดุ ที่สร้างโดยพระเจ้าลดุ วิกที่ 2 แหง่ บาวาเรยี
Ettal Closter (10 minutes) https://www.kloster-ettal.de/
ตอ่ ยัง Oberammergau ใช้เวลาจากเมือง Ettal Closter ประมาณ 10 นาที
ที่Oberammergau เป็นเมืองในหบุ เขาแอลป์ เป็นเมืองที่ร้ จู ั กในนาม Passion Play
in the Passion Play Theater เป็นเมืองเกา่ ที่สวยงาม
Pilgrimage Church of Wies ทา่ มกลางบรรยากาศเทือกเขาแอล์ป
ผลงานการออกแบบของ Dominikus Zimmermann สร้างขึ้นระหวา่ งปี คศ.
1745 - 1754 เปน็ ผลงานชิ้นเอกของศิลป Bavarian Rococo
Wies Church an Unesco heritage (30 minutes) duration 1 hour
เดินทางกลับยังที่พัก Fuessen
อาหาร
ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
ทีพ่ ั กระดั บ 3+ - 4*

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

วันที่ 6
Fuessen - Innsbruck Austria - Garmisch-Partenkirchen - Munich City
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ชม Castle
Neuschwanstein ,Plansee Lake
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตอ่ เชน่ Castle Linderhof , Ettal Closter ,
Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage
..กอ่ นที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
เม ืองInnsbruck ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง Innsbruck
เป็นเมืองหลวงทางตะวันตกมลรัฐTyrol ของออสเตรยี ตั้ งอยใู่ นหบุ เขาแอล์ป
เป็นสถานที่ๆเลน่ ของกีฬาฤดูหนาว
เมือง Garmisch-Partenkirchen ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้ชื่อวา่ a
wellknown ski resort of Germany ซึ่งอยใู่ นเขตบาวาเร
สนุกสนานกั บการชม เลน่ กั บธรรมชาติทแี่ สนจะบริสุทธิ์แล้ว..นำเดินทางสูเ่ มือง Munich City (1 hour), visiting the city center and old town till dinner.
Overnight

อาหาร
ท่ีพัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
ทีพ่ ั กระดั บ 3+ - 4*

วันที่ 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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม Ingolstadt
City of Audi - visit the historical old และ shopping at outlet
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตอ่ เชน่ Nuremberg , Rothenburg ob der Tauber
พร้อมเดินชมความสวยงามของมือง จนถึงเวลาอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
เมือง Ingolstadt City of Audi เป็นศนู ย์กลางการผลิตรถออดี้
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมรถรนุ่ ต่างๆของออดี้อย่างจุใจ
ชมเม ืองเก่าของ ingolstadt ซึ่งกาลเวลาย้อนหลั งไปที่ คริสศตวรรษที่ 14 ไมว่ า่ จะเป็นอาคาร ตึกร้านค้า รูปแบบ สไตล์นีโอเรเนสซองส์
ทา่ นจะเพลิดเพลินกั บความสวยงามของอาคารตา่ งๆ ที่อนรุ ั กษ์ไว้เป็นอยา่ งดี
พร้อมให้ท่านได้ช้อปสินค้าและของที่ระลึก
เมือง Rothenburg ob der Tauber
เมืองซึ่งเคยเจรญิ รงุ่ เรอื งอยา่ งมากใน ยุคกลางและยุคฟ้ นื ฟูศิลปวิทยา
ซึ่งทา่ นจะได้ร้ ถู ึงความเป็นอยขู่ องชาวเยอรมันสมัยกอ่ น
อาหาร

ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อสิ ระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
ทีพ่ ั กระดั บ 3+ - 4*

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

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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมือง
Wuerzburg ชมพระราชวัง The Residence
Palace และสวนบรเิ วณหน้าพระราชวัง
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว ตอ่ เชน่
ข้อมูลท่องเที่ สถานที่ท่องเที่ยว
ยว
เมือง Wuerzburg ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง Wuerzburg
เป็นเมืองที่อยู่ในบาวาเรยี เป็นเมืองดที่ดูดีมีระดับและอาคารจะเป็นศิลปแบบ
Rococo หรอื บางครั้ งก็เรยี กกันว่า ศิลปะแบบหลุยส์ท่ี 14
ชม The Residence Palace
เป็นพระราชวังที่ได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้ งแต่ 1981
เป็นพระราชวังที่ได้รับการขนานนามวา่ The Castle above all Castles
ชม residence park เป็นสวนด้านหน้า อาคาร The Residence Palace
เป็นการตกแตง่ สวนด้วยดอกไม้นานาพันธ์ และพันธ์ไม้ที่หายาก
ชมเม ืองเก่า 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

วันที่ 8
Rothenburg ob der Tauber - Wuerzburg - The Residence Palace - Frankfurt
Roemer
อาหาร
ที่พัก

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอรอ่ ย
ทีพ่ ั กระดั บ 3+ - 4*

วันที่ 9

อสิ ระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
แผนที่

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
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เชิญพักผอ่ นตามอัธยศ่ ั ย
หรอื จะเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินว่าเดินทางกลับ
เวลาเท่าใด
ช่วงบ่าย
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00.00 เดินทางกลับสกู่ รงุ เทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ ....
00.00 เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสด์ ภิ าพ
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ยว
อืสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย ที่จะเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 9

อสิ ระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรงุ เทพฯ
อาหาร

มื้อเช้า

ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ราคานี้รวม
คา่ รถต้ ตู ลอดการเดินทาง
คา่ น้ำมันรถตลอดการเดินทาง
คา่ บรกิ าร Chauffeur Guide
คา่ ที่พัก Chauffeur Guide
คา่ ทางดว่ น + คา่ จอดรถ
คา่ ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000ราคานี้ไม่รวม
คา่ ที่พัก 7 คืน
ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินระหว่างประเทศ
คา่ อาหารเช้า+กลางวัน+เย็น
คา่ ทำวีซา่ เชงเกิ้น
คา่ เข้าชมสถานที่
คา่ ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม และหักณ.ที่จา่ ย
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัว ที่ไมอ่ ยใู่ นรายการเดินทาง

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

