
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
มิวนิค - เอากส์บูรก์ - ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอากส์บูรก์ - นูเร
มเบิรก์    

2 แบมเบิรก์ - Wertheim Village Outlet - วซู์บวรก์    

3 สตุทการท์ - จตุรสัลอสส์พลาทซ์ - ทิทิเซ่    

4 
ฟสุเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ –  

ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - มิวนิค    

5 จตัุรสัมาเรียนพลาตซ์    

 

 

 

 

ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1   มิวนิค - เอากส์บรูก์ - ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอากส์บูรก์ –  

นูเรมเบิรก์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง เอากส์บูรก์ (Augsburg) เป็นหน่ึงในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศ
เยอรมนีและเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัสามของรฐั
บาวาเรยี บา้นเรอืน โบสถต์่างๆ และศาลา
กลางของเมอืงเอากส์บูรก์เป็นของยุคสมยั
ศตวรรษที ่15-16 และเป็นตวัอย่าง
สถาปัตยกรรมของยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาทีด่ี
ทีสุ่ดในบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ 

• น าท่านชม ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอากส์บูรก์ (Augsburger Rathaus and 

GoldeneSaal) สรา้งขึน้ในครสิตวรรษที ่14 โดยถูกออกแบบจนแลว้เสรจ็ในราวครสิต
วรรษที ่17 โดยนาย อไีลสฮ์อลล ์สถาปนิก ผูโ้ด่งดงัในการออกแบบสถาปัตยกรรมรปูแบบเรอ
เนสซองสแ์ห่งเยอรมนั ใหท้่านไดเ้ขา้ชม
หอ้งโถงทองค า (Golden Hall) เป็น
หอ้งทีส่ าคญัทีสุ่ดในอาคารแห่งนี้ เพราะ
ยงัคงรกัษารปูแบบการตกแต่ง แบบเรอ
เนสซองสเ์ยอรมนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง นูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เป็นเมอืงเก่าทีก่่อตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ.1050 

หรอืเรยีกอกีชื่อนึงว่า " เนอรน์แบรก์ " เป็นเมอืงแห่งประวตัศิาสตรใ์นแควน้บาวาเรยี ของ
เยอรมนั โดยเมื่อช่วงสมยัสงครามโลก
ครัง้ที ่2 เมอืงนี้ไดถู้กระเบดิท าลายจน
เหลอืแต่ซากปรกัหกัพงั ไม่เหลอืเคา้
โครงเดมิเลย แต่มาในปัจจุบนั เมอืง
ไดร้บัการบูรณะขึน้มาใหม่ โดยรกัษา

รปูแบบเดมิๆเอาไวน้ัน่เอง 
• น าท่านชม วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ 

(St. Lorenz kirche) ทีเ่หน็ใน
ปัจจุบนัคอืตวัวหิารทีท่ าการบูรณะ



ขึน้มาใหม่ เนื่องจาก ตวัวหิารตัง้แต่ดัง้เดมินัน้ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 แบมเบิรก์ - Wertheim Village Outlet - วซูบ์วรก์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง แบมเบิรก์ 

(Bamberg) ไดร้บัการบรรจุเป็น
มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1993 เป็น
เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงอกีเมอืงนึงในรฐับา
วาเรยี อกีทัง้ เมอืงแบมเบริก์ยงัไดร้บั
ความนิยมจากนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาเยีย่มชมเพราะเป็นเมอืงทีโ่ดดเด่นมากในดา้น
สถาปัตยกรรม และวฒันธรรม อกีดว้ย 

• น าท่านชม มหาวิหารบมัแบรก์เซนต์ปีเตอรแ์ละเซนต์จอรจ์ (Bamberger Dom 

St. Peter and St.Georg) มคีวามส าคญัเป็นทีต่ ัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวง
แห่งบมัแบรก์ โดยมหาวหิารถูกสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สรา้งครัง้แรกในปี 

ค.ศ.1004 โดยจกัรพรรดเิฮนรทีี ่2 (Henry II) ซึง่แลว้เสรจ็ในปี 1012 อกีทัง้ยงัเป็น
สิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของ
เมอืง โดยสถาปัตยกรรมแบบโรมาน
เนสกต์อนปลายและศลิปะแบบโกธคิ 

โดยภายในประกอบไปดว้ยหอทัง้สอง
ดา้นของตวัตกึจ านวน 4 หอ 

นอกจากนัน้ขา้งๆ ตวัวหิารยงัเป็นทีต่ ัง้ของโบสถพ์พิธิภณัฑจ์ดัแสดงของมคี่าทางศาสนาดว้ย 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชอ้ปป้ิง เวียตฮาม วิลเลจ (Wertheim Village Outlet) ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท 

ทีร่วบรวมรา้นคา้ชัน้น าไวอ้ย่างมากมาย 

อาทเิช่น COACH, FRED PERRY, 

POLO RALPH RAUREN, 
SUPERDRY, TOMMY 
HILFIGER, TIMBERLAND, 



VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เป็นตน้ 

• น าท่านสูเ่มอืง วซู์บวรก์ (Wurzburg) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในบรเิวณฟรงัโคเนียทีต่ ัง้อยู่ทาง
ตอนเหนือของรฐับาวาเรยีในประเทศเยอรมนี 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 สตทุการท์ - จตรุสัลอสสพ์ลาทซ์ - ทิทิเซ่ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง สตุทการท์ (Stuttgart) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรมที่
ส าคญัแห่งหนึ่งของเยอรมนีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยทีน่ี่ไดช้ื่อว่าเป็น “ดทีรอยท์
แห่งเยอรมนี” 

• น าท่านสู่ จตุรสัลอสสพ์ลาทซ์ (Schlossplatz) จตัุรสัใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืง ที่
ถูกสรา้งขึน้ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมกีารปรบัปรุงใหม่อกีครัง้ในปี 1977 

เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีส่ าคญัๆมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น, พพิธิภณัฑศ์ลิปะ , ลาน
น ้าพุ, สถานีรถไฟหลกัและอื่นๆ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสูเ่มอืง ทิทิเซ่ (Titisee) ซึง่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตป่ิาด าหรอืทีใ่ครๆเรยีกว่า 
Black Forest(เหตุทีช่ื่อนี้กอ้เพราะ
ป่านี้เตม็ไปดว้ยต้นสนซึ่งขึน้อย่าง
หนาแน่น จนมองดเูป็นสดี า) ซึง่ในเขต
อุทยานมหีมู่บา้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบ
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบและเป็นแหล่ง
พกัผ่อนตากอากาศชื่อดงัของเยอรมนั 

หมู่บา้นนี้เป็นต้นก าเนิดของการท านาฬกิากุ๊กกูดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   ฟสุเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - มิวนิค 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงามบรเิวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

• น าท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สรา้งขึน้บน
ยอดเขาลูกนึง ทีร่ายลอ้มดว้ยภูมทิศัน์ทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์และทะเลสาบดา้นล่าง 
จุดประสงคข์องการสรา้งปราสาทนี้
เพือ่ใหผ้สานกลมกลนืไปกบัธรรมชาติ
อนังดงามรอบดา้น ปกตกิารสรา้ง
ปราสาทจะตอ้งมสีวนทีส่วยงามเป็น
บรเิวณกวา้ง มกีารสรา้งบ่อน ้าพุใน
สวน แต่นอยชวานสไตน์ไม่
จ าเป็นตอ้งมสีวน เพราะมธีรรมชาตอินัน่าอศัจรรยร์ายลอ้มอยู่แลว้ ไม่ตอ้งมนี ้าพุเพราะมนี ้าตก
ทางธรรมชาตอิยู่ใกล ้ๆ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



 • น าท่านสู่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ถูกสรา้งขึน้เพือ่
เป็นพระราชวงัฤดรูอ้น แห่งแควน้บาวาเรยี เมอืงฟุซเซ่น ประเทศเยอรมนั ทีพ่ระเจา้ลุดวกิที ่2 

แห่งบาวาเรยีประทบัเมื่อยงัทรงพระ
เยาว ์ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบนีโอ
โกธคิและสเีหลอืง ท าใหก้ลายเป็นอกี
หนึ่งจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ 

• น าท่านสูเ่มอืง มิวนิค 

(Munich) เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 

3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริม่ต้นและจุดศูนยก์ลางของการเดนิทางต่อไปยงัเมอืงอื่น ๆ ในยุโรป 

เป็นเมอืงทีผู่ค้นพลุกพล่าน หลายเชือ้ชาต ิหลายภาษามาอาศยัท ามาหากนิอยู่ทีน่ี่ ค่าครองชพี
ราคาค่อนขา้งสงู ถงึจะเป็นเมอืงทีม่ี
ความทนัสมยั มเีทคโนโลยีใ่หม ่ๆ 
เขา้มาแทรกซมึ แต่ในอกีแง่มุมหนึ่ง
กเ็ป็นเมอืงทีย่งัคงมมีนตเ์สน่หข์อง
วฒันธรรมประเพณีพืน้เมอืงแบบบา
วาเรยีนซ่อนเรน้อยู่ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

วนัท่ี 5  จตัรุสัมาเรียนพลาตซ์ 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ จตัุรสัมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) เป็นหวัใจส าคญัของเขตเมอืงเก่า ใน
อดตีบรเิวณนี้เคยเป็นตลาด แต่ในปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรม



ต่าง ๆ ความโดดเด่นของทีน่ี่คอื รปูปัน้พระแม่มารทีองค าบนเสาสงู ศาลาว่าการเมอืงใหม่ เมื่อ
ขึน้ไปบนหอคอยมจุีดชมววิในมุมสงูอนัสวยงาม จุดเด่นอยู่ที ่Glockenspiel หอระฆงัทีม่ี
ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า เวลา 11.00 น.ในหน้าหนาว และเพิม่รอบ 17.00 น.ในหน้ารอ้น 

เมื่อชมศาลาว่าการหลงัใหม่แลว้ก็
ตอ้งไปชมศาลาว่าการหลงัเก่าดว้ย
เพราะอยู่ใกลก้นันัน่เอง รวมทัง้
โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์
(Peterkirche) ซึง่เป็นโบสถ์
แห่งแรกและเก่าแก่ทีสุ่ดของมวินิค 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 



• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 



 

 

 


