สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2
3
4
5

กาหนดการ
มิ วนิ ค - เอาก์สบูรก์ - ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูรก์ - นูเร
มเบิ รก์
แบมเบิรก์ - Wertheim Village Outlet - วูซ์บวร์ก
สตุทการ์ท - จตุรสั ลอสส์พลาทซ์ - ทิ ทิเซ่
ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ –
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - มิ วนิ ค
จัตุรสั มาเรียนพลาตซ์

กาหนดการทัง้ หมด

เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 1

มิวนิ ค - เอาก์สบูรก์ - ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูรก์ –
นูเรมเบิรก์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสูเ่ มือง เอาก์สบูรก์ (Augsburg) เป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของประเทศ
เยอรมนีและเมืองทีใ่ หญ่อนั ดับสามของรัฐ
บาวาเรีย บ้านเรือน โบสถ์ต่างๆ และศาลา
กลางของเมืองเอาก์สบูรก์ เป็ นของยุคสมัย
ศตวรรษที่ 15-16 และเป็ นตัวอย่าง
สถาปั ตยกรรมของยุคฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาทีด่ ี
ทีส่ ุดในบริเวณเทือกเขาแอลป์
• นาท่านชม ศาลาว่าการเมืองเก่าแห่งเอาก์สบูรก์ (Augsburger Rathaus and
GoldeneSaal) สร้างขึน้ ในคริสตวรรษที่ 14 โดยถูกออกแบบจนแล้วเสร็จในราวคริสต
วรรษที่ 17 โดยนาย อีไลส์ฮอลล์ สถาปนิก ผูโ้ ด่งดังในการออกแบบสถาปั ตยกรรมรูปแบบเรอ
เนสซองส์แห่งเยอรมัน ให้ท่านได้เข้าชม
ห้องโถงทองคา (Golden Hall) เป็ น
ห้องทีส่ าคัญทีส่ ุดในอาคารแห่งนี้ เพราะ
ยังคงรักษารูปแบบการตกแต่ง แบบเรอ
เนสซองส์เยอรมันได้อย่างสมบูรณ์

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสูเ่ มือง นูเรมเบิ รก์ (Nuremberg) เป็ นเมืองเก่าทีก่ ่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1050
หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า " เนอร์นแบร์ก " เป็ นเมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ในแคว้นบาวาเรีย ของ
เยอรมัน โดยเมื่อช่วงสมัยสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เมืองนี้ได้ถูกระเบิดทาลายจน
เหลือแต่ซากปรักหักพัง ไม่เหลือเค้า
โครงเดิมเลย แต่มาในปั จจุบนั เมือง
ได้รบั การบูรณะขึน้ มาใหม่ โดยรักษา
รูปแบบเดิมๆเอาไว้นนั ่ เอง
• นาท่านชม วิ หารเซนต์ ลอเรนซ์
(St. Lorenz kirche) ทีเ่ ห็นใน
ปั จจุบนั คือตัววิหารทีท่ าการบูรณะ

ขึน้ มาใหม่ เนื่องจาก ตัววิหารตัง้ แต่ดงั ้ เดิมนัน้ ถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เย็น

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

แบมเบิรก์ - Wertheim Village Outlet - วูซบ์ วร์ก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง แบมเบิรก์ (Bamberg) ได้รบั การบรรจุเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1993
เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงอีกเมืองนึงในรัฐ
บาวาเรีย อีกทัง้
เมืองแบมเบิรก์ ยังได้รบั ความนิยม
จากนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาเยีย่ มชม
เพราะเป็ นเมืองทีโ่ ดดเด่นมากในด้าน
สถาปั ตยกรรม และวัฒนธรรม อีก
ด้วย
• นาท่านชม มหาวิ หารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger Dom
St. Peter and St.Georg) มีความสาคัญเป็ นทีต่ งั ้ ของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวง
แห่งบัมแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สร้างครัง้ แรกในปี
ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีท่ี 2 (Henry II) ซึง่ แล้วเสร็จในปี 1012 อีกทัง้ ยังเป็ น
สิง่ ก่อสร้างทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดของเมือง โดยสถาปั ตยกรรมแบบโรมานเนสก์ตอนปลายและ
ศิลปะแบบโกธิค โดยภายในประกอบ
ไปด้วยหอทัง้ สองด้านของตัวตึก
จานวน 4 หอ นอกจากนัน้ ข้างๆ ตัว
วิหารยังเป็ นทีต่ งั ้ ของโบสถ์พพิ ธิ ภัณฑ์
จัดแสดงของมีค่าทางศาสนาด้วย
*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย ***
• นาท่านช้อปปิ้ ง เวียตฮาม วิ ลเลจ
(Wertheim Village
Outlet) ช้อปปิ้ งเอาท์เลท ที่
รวบรวมร้านค้าชัน้ นาไว้อย่าง

มากมาย อาทิเช่น COACH, FRED PERRY, POLO RALPH RAUREN,
SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND, VERSACE, TAG
HEUER, SWAROVSKI เป็ นต้น
• นาท่านสูเ่ มือง วูซ์บวร์ก (Wurzburg) เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณฟรังโคเนียทีต่ งั ้ อยู่ทาง
ตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศ
เยอรมนี

เย็น

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

สตุทการ์ท - จตุรสั ลอสส์พลาทซ์ - ทิ ทิเซ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง สตุทการ์ท (Stuttgart) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่
สาคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยทีน่ ่ไี ด้ช่อื ว่าเป็ น “ดีทรอยท์
แห่งเยอรมนี”
• นาท่านสู่ จตุรสั ลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรสั ใจกลางเมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมือง ที่
ถูกสร้างขึน้ ในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหม่อกี ครัง้ ในปี 1977
เป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญๆมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ น, พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ , ลาน
น้าพุ, สถานีรถไฟหลักและอื่นๆ

*** อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ให้ท่านได้เดินเล่นจตุรสั ลอสส์พลาทซ์ตามอัธยาศัย ***

• นาท่านสูเ่ มือง ทิ ทิเซ่ (Titisee) ซึง่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดาหรือทีใ่ ครๆเรียกว่า
Black Forest(เหตุทช่ี ่อื นี้กอ้ เพราะป่ านี้เต็มไปด้วยต้นสนซึ่งขึน้ อย่างหนาแน่น จนมองดู
เป็ นสีดา) ซึ่งในเขตอุทยานมีหมู่บา้ น
ทิทเิ ซ่ทเ่ี งียบสงบตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบและ
เป็ นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของ
เยอรมัน หมู่บา้ นนี้เป็ นต้นกาเนิดของ
การทานาฬิกากุ๊กกูดว้ ย
เย็น

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง โฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆทีส่ วยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
• นาท่านชม ปราสาทนอยชวานสไตน์
(Neuschwanstein
Castle) สร้างขึน้ บนยอดเขาลูกนึง
ทีร่ ายล้อมด้วยภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามของ
เทือกเขาแอลป์ และทะเลสาบด้านล่าง
จุดประสงค์ของการสร้างปราสาทนี้
เพือ่ ให้ผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอนั งดงามรอบด้าน ปกติการสร้างปราสาทจะต้องมีสวน
ทีส่ วยงามเป็ นบริเวณกว้าง มีการสร้างบ่อน้ าพุในสวน แต่นอยชวานสไตน์ไม่จาเป็ นต้องมีสวน
เพราะมีธรรมชาติอนั น่าอัศจรรย์รายล้อมอยู่แล้ว ไม่ตอ้ งมีน้ าพุเพราะมีน้ าตกทางธรรมชาติอยู่
ใกล้ ๆ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ถูกสร้างขึน้ เพือ่

เย็น

วันที่ 5
เช้า

เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น แห่งแคว้น
บาวาเรีย เมืองฟุซเซ่น ประเทศ
เยอรมัน ทีพ่ ระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่ง
บาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระ
เยาว์ ตกแต่งด้วยศิลปะแบบนีโอ
โกธิคและสีเหลือง ทาให้กลายเป็ นอีกหนึ่งจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้
• นาท่านสูเ่ มือง มิ วนิ ค
(Munich) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ
3 ของเยอรมนี เป็ นจุดเริม่ ต้นและ
จุดศูนย์กลางของการเดินทางต่อไป
ยังเมืองอื่น ๆ ในยุโรป เป็ นเมืองที่
ผูค้ นพลุกพล่าน หลายเชือ้ ชาติ
หลายภาษามาอาศัยทามาหากินอยู่ทน่ี ่ี ค่าครองชีพราคาค่อนข้างสูง ถึงจะเป็ นเมืองทีม่ คี วาม
ทันสมัย มีเทคโนโลยีใ่ หม่ ๆ เข้ามาแทรกซึม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็ นเมืองทีย่ งั คงมีมนต์
เสน่หข์ องวัฒนธรรมประเพณีพน้ื เมืองแบบบาวาเรียนซ่อนเร้นอยู่
*** อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านได้เดินชมเมืองมิวนิคตามอัธยาศัย ***
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

จัตรุ สั มาเรียนพลาตซ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสู่ จัตุรสั มาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) เป็ นหัวใจสาคัญของเขตเมืองเก่า ใน
อดีตบริเวณนี้เคยเป็ นตลาด แต่ในปั จจุบนั กลายเป็ นศูนย์กลางการจัดงานสาคัญทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ความโดดเด่นของทีน่ ่คี อื รูปปั น้ พระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ เมื่อ
ขึน้ ไปบนหอคอยมีจุดชมวิวในมุม
สูงอันสวยงาม จุดเด่นอยู่ท่ี
Glockenspiel หอระฆังทีม่ ี
ตุ๊กตาออกมาเต้นระบา เวลา
11.00 น. ในหน้าหนาว และเพิม่
รอบ 17.00 น. ในหน้าร้อน เมื่อ
ชมศาลาว่าการหลังใหม่แล้วก็ตอ้ งไปชมศาลาว่าการหลังเก่าด้วยเพราะอยู่ใกล้กนั นันเอง
่

รวมทัง้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterkirche) ซึง่ เป็ นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ทส่ี ุดของมิวนิค
นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม
•
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
ค่าโรงแรม 4 วัน (3 ดาว)
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

