เจาะลึกเยอรมัน 6 วัน
แฟรงคเฟรท-ไฮเดลเบิรก-ปาดํา-ทิทิเซ-คอนสแตนซ-เมียรสเบิรก-ฟุสเซน
ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค-โรเธนเบิรก-วูรซบวรก
บาด ฮัมบูรก เมืองศาลาไทย ในรัชกาลที่ 5
กําหนดการเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันพฤหัส
วันแรก
04.30 น.
09.05 น.
18.25
ค่ํา

วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(1)
กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรท (เยอรมัน) -ไฮเดลเบิรก
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T ประตู 9 โดย
สายการบินโอมาน แอร พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรท
 โดยสายการบิน โอมาน แอร เที่ยวบิน WY -818/ WY -115(แวะเปลี่ยน
เครื่อง ณ สนามบินมัสกัต)
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ แฟรงคเฟรท ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และตรวจรับสัมภาระ
นําทานออกเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก เมืองสําคัญทางการศึกษาเมืองพระราชสมภพแหงพระบาทสมเด็จ
พระจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเทา
(2)
ไฮเดลเบิรก – ทิทิเซ – คอนสแตนซ – เมียรสเบิรก - ฟุสเซน
อาหารเชาที่โรงแรม
นําทานขึ้นชม ปราสาทแหงไฮเดลเบิรก ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําเนค
การ ที่สรางในหลายยุคสมัยปจจุบันยังเปนที่เก็บของถัง
ไวนยักษ ขนาด 221,726 ลิตร นําชม และเดินเลน
ถายรูป กอนลงมาเดินเลนบนสะพานโอลดบริดจ หรือ
คารลสทีโอดอร จุดชมวิวปราสาทที่สวยที่สุด นําทาน
ออกเดินทางสู เขตอุทยานแหงชาติแบล็คฟอเรสท สู
เมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาบเล็กๆ ใจกลางเขตปาดํา
ใหเวลาทานเดินเลนผอนชอปปงตามอัธยาศัย เพราะทิทิเซนับเปนยานที่มีการผลิต
นาฬิกากุกกรูมากวา 400 ปจนถึงปจจุบันนับวาเปนแหลง
ผลิตนาฬิกากุกกรู ที่คุณภาพดีมากๆ ของเยอรมันรวมทั้งอีก
หนึ่งผลิตภัณฑพื้นบาน ที่สําคัญขาหมูรมควันตนตํารับที่ทํามา
เพื่อการถนอมอาหารในชวงหนาหนาวทานอาจพักผอนกับ
บรรยากาศสบายๆ ของเมืองทิทิเซ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู เมืองคอนสแตนซ เมืองริมทะเลสาบคอนสแตนซ ที่เปนพรมแดนระหวาง
สวิตเซอรแลนด กับเยอรมัน และยังเปนหนึ่ง
ในตนกําเนิดของแมน้ําไรนดวย ใหเวลาทาน
เดินเลนชมเมืองเกาของ คอนสแตนซ ขาม
เรือเฟอรรี่ สู เมืองเมียรสเบิรก เมืองเล็กๆ
นารัก อีกฝงหนึ่ งของทะเลสาบ เดินเลน
สัมผัสกับบรรยากาศสบายๆ จากนั้นนําทาน
เดินทางสู แควนบาวาเรียนทานเขาที่พัก
เมืองฟุสเซน 1 ในเมืองบนถนนสายโรแมนติคของเยอรมัน
อาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม
ที่พัก EURO PARK HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(3)
ฟุสเซน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค
อาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา ที่ตั้งของ 2 ปราสาทดังแหง บาวาเรียนอย
ชวานสไตน และ โฮเฮนชวานเกา ทานจะได ชื่นชมกับทัศนียภาพที่
สวยงามของแควนบาวาเรียนที่ตั้งอยูในเขตของเทือกเขาแอลป นําทานขึ้น
รถมินิบัสขึ้นเขา เพื่อชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน ซึ่งอยูบนเนินเขาสูงที่ส รางจากบัญชาของ
กษัตริยลุดวิคที่ 2 ที่ตองการสรางปราสาทตาม
เทพนิยายของริชารด วากเนอร ศิลปนคนโปรด
ของพระองค นําทานชมวิวสวยจาก สะพานแมรี่
จุดที่ถายรูปกับปราสาทนี้ไดดีที่สุด ดั่งรูป
โปสเตอร โปสการดตางๆ ซึ่งความงามนี้ยังทําใหปราสาทแหงนี้เปนปราสาท
ตนแบบที่วอลทดีสนีย ไดนํามาสรางเปนปราสาทในภาพยนตรการตูนและเปน
สัญลักษณของบริษัทดวย จากนั้นเดินทางลงจากตัวปราสาท
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู เมืองมิวนิค เพื่อนําทานชมเมืองมิวนิคที่สวยงามดวย
สถาปตยกรรมในหลายรูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย เริ่มจาก
บริเวณรอบนอกของ พระราชวังนิมเฟนเบิรก สถานที่ประสูติของกษัตริยลุด
วิคที่ 2 ผานชมบริเวณ โอลิมปคพารค ที่มิวนิคเปนเจาภาพในป 1972 นํา
ทานชม จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย
รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถายรูป
คูกับศาลากลางมิวนิค ที่สรางเมื่อ ป ค.ศ.
1867-1908 ซึ่งมี หอระฆัง อันมีชื่อเสียงไป
ทั่วโลก ตั้งอยูตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆ บน ถนน
แมกซิมิเลี่ยน สตราเซ ที่ตั้งของโอเปราเฮาส-พิพิธภัณฑเรสซิเดนท รวมทั้ง
วิหารแมพระ ที่มีหอคอยที่มียอดโดมเปนรูปทรงคลายหัวหอมใหญเปน
สัญลักษณที่สําคัญแหงเมืองมิวนิค ทานอาจเดินเลนชอปปงบริเวณรานคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียงโดงดังของ
ยุโรป
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN HOTELหรือเทียบเทา
(4)
มิวนิค – โรเธนเบิรก - วูรซบวรก
อาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางไปตามเสนทางของ ถนนสายโรแมนติค เสนทางทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูสุดทั้งคนเยอรมันนักทองเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะคนญี่ปุน นําทานเดินทางสู เมืองโรเธนเบิรก เมืองโบราณยุคอัศวิน ที่มี
อายุราว 1,000ป ที่ไดรับการดูแลและอนุรักษอยางดี ยังมีกําแพงเมืองลอมรอบอยู เปนอีกหนึ่งบรรยากาศ
ของเมือง เมื่อศตวรรษ 11 – 13
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ใหเวลาทานเดินเลนชม เมืองโรเธนเบิรก บริเวณรอบกําแพงเมืองโบราณที่ยังลอมตัวเมืองอยูอยางสมบูรณ
แบบที่ทานสามารถขึ้นไปเดินชมและถายรูปได นํา
ทานชม ศาลากลางเมือง ที่เปนเอกลักษณ พรอมทั้งนาฬิกาที่
บอกเลาประวัติของเมืองโรเธนเบิรกเปนหนึ่งในเมืองที่มีราน
ขายของตกแตงบานสําหรับชวงคริสมาสต ที่ใหญอีกแหงหนึ่ง
ของเยอรมัน นําทานชมวิวสวยจากจุดชมวิวในสวนสาธารณะ
กลางเมือง ใหเวลาทานเดินเลนพักผอน ชอปปงสบาย จากนั้น
นําทานออกเดินทางสูวูรซบวรก
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
ที่พัก RESIDENZ HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

22.00 น.

วันที่หก
19.15 น.

(5)
วูรซบวรก – แฟรงคเฟรต - บาด ฮอมบวรก - กรุงเทพฯ
อาหารเชาที่โรงแรม
เที่ยว เมืองวูรซบวรก ริมฝงแมน้ําไมน Main River นําชมยานเมืองเกา
อายุ ก ว า 1,300 ป ที่ มี ก ารสร า งโบสถ วิ ห ารขึ้ น มากมาย
เนื่ องจากเปน ศูน ย ก ลางคริส ตศ าสนาในยุ คที่มี ปริน ซ บริช็อ ป
ครองเมือง เสนหของตัวเมืองอยูที่ริมฝงแมน้ําไมนอันมีสะพาน
เก า ทอดตั ว ข า มเนิ น เขาเบื้ อ งหน า อี ก ฝ ง หนึ่ ง คื อ “ป อ ม
ปราการมาเรียนแบรก” โดดเดนสงาใหทานถายภาพที่แสน
โรแมนติคบนสะพานเกา เดินยานเมืองเกาชม ศาลาเทศบาล
เมือง โบสถมาเรียนมารเก็ตสแควร ที่มีรานคาเรียงรายเลือก
ซื้อหาของที่ระลึกโดยเฉพาะไวนขาว ที่ขึ้นชื่อของแควนฟรางโคเนีย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมืองบาด ฮอมบวรก (Bad Homburg) เมืองเล็กๆ นารัก มี
ชื่อเสียงดานสปาน้ําแร ตั้งอยูไม ไกลจากเทือกเขาเทานุส ทางเหนือของ
นครแฟรงกเฟรต อันเปนเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดทรง
พระราชทาน "ศาลาไทย" ใหแกเมือง
นี้ในป ค.ศ.1907 เมื่อครั้งทรงเสด็จมา
ประทับ เพื่อทรงพักฟนจากพระอาการ
ประชวรเปนเวลาหนึ่งเดือนเต็ม
ระหวางที่ทานประทับอยูในเมืองบาด ฮอมบวนก สมควรแกเวลาเดินทางสู
ตัว เมืองแฟรงคเฟรท เมืองสําคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน
ชมบริเวณ จัตุรัสเมืองเกาหรือยานโรเมอร ที่ตั้งของ ศาลาวาการนครแฟ
รงคเฟรท วิหารโดมแหงแฟรงคเฟรท และบานเรือนในอดีตที่อนุรักษไวอยางสวยงาม ใหเวลาทานเดินเลน
ชมเมืองตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเดินทางสู สนามบิน ตรวจเช็คสัมภาระกอนออกเดินทาง
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมาน แอร เที่ยวบิน WY -114 / WY -815
(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินมัสกัต)
(6)
กรุงเทพฯ
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ ตอ 1 ทาน
ผูใหญ (พักหองคู)

6 วัน
58,900.6,000.-

แกรนดเยอรมัน

พักเดี่ยวคิดเพิ่ม
อัตรานี้รวม

คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พรอมภาษี ตามที่รายการระบุ
คารถโคชปรับอากาศ ชั้น

1

ทองเที่ยว ตลอดการเดินทาง

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ

2

ทาน

คาอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง /
คาวีซาทองเที่ยวยุโรป , คาแสตนดารดทิป
คาเขาชมสถานที่ , คาหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
หมายเหตุ
รายการดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสัญญาวาจะคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ

แผนที่เดินทาง
Bad Homburg
Frankfurt
Wuzburg
Heidelburg

Rothenburg OB

Munich
Titisee
Fussen

