
 

 

 

Grand Germany Tour 10 days 
 
 
 
 

วันท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์  26 ธ.ค. 2564 
21.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D9-12 สายการบินไทย เจา้หนา้ที่

คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพักผู้ 
โดยสารขาออก 

 

23.40 น. ออกเดินทางสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 920     
   
วันท่ี 2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เส้นทางนิยายกริมม ์- มารเ์บิรก์ - คาสเซล - ฮันโนเวอร์ 27 ธ.ค. 2564 
05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี น าท่านเดินทางตามเสน้ทางท่องเที่ยว

สายนิยายกริมม ์ แวะเยือน มารเ์บิรก์ (Marburg) สองพี่นอ้งตระกูลกริมมไ์ดไ้ปศึกษา
หาความรูท้ี่เมืองนี ้ มีชื่อเร่ืองสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนแบบโบราณ และ
บรรยากาศอนัสุดแสนโรแมนติก ปราสาทมารเ์บิรก์ แลนดม์ารค์อนัเก่าแกโ่ดดเด่นบน
เนินเขา โบสถเ์ซนตอ์ลิซาเบ็ธ โบสถโ์กธิคในยุคแรกๆ ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1235 และเขต
ตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบา้นเรือนโบราณก่ึงไมแ้ละอาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 

 เย่ียมชมเมือง แคสเซล (Kassel) ปราสาทโลเวนเบิรก์ สรา้งในยุคกลาง เป็นศูนยก์ลาง
ของเสน้ทางเทพนิยายกริมม ์ แรงบนัดาลใจของปราสาทท าให้เกิดบา้นในเทพนิยาย 
และนิทานกริมมห์ลายเร่ือง เช่น สโนวไ์วท ์เจา้หญิงนิทรา หนูนอ้ยหมวกแดง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางเขา้สู่เมือง ฮันโนเวอร ์(Hanover) เมืองแห่งยุคเมดิวัลอนัสวยงาม เป็นที่ตัง้ของ

พิพิธภณัฑ ์ แกลอร่ี ปราสาท คฤหาสน ์ มีจุดใหท้่านไดถ่้ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่า
การเมืองใหม่ แลนดม์ารก์ส าคญัของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสรา้งที่สวยงาม เขต
เมืองเก่า (Old town and Leineschloss) ตัง้อยู่ริมล าน า้ของเมือง เป็นศูนยร์วมของ
อาคารเก่า ๆพิพิธภณัฑป์ระจ ารฐั, เขตตลาดเก่า (Marketplace) เป็นจุดนดัพบและเป็น
แหล่งอาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Grand Palace Hotel Hannover **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน  

วันท่ี 3 ฮันโนเวอร ์- พอสตด์ัม - วังซองสซู์ซ่ี - เบอรล์ิน 28 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่เมืองพอสตด์มั เมืองที่กษัตริยเ์ฟรดเดอริกมหาราชประทบั ภายใตก้าร

ปกครองของจกัรวรรดิปรัสเซีย  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เขา้ชม พระราชวังซองซูซีส ์ พระราชวังแห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น “ลิตเติล้แวร์

ซายน”์ของเยอรมนั โดดเด่นดว้ยการจดัสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสตด์มั ราย
ลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวังถึง 5 แห่ง และร่มร่ืนไปดว้ยสวนสวย ๆ เป็นที่ชื่นชอบของ
นกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน  

 

 เขา้สู่กรุงเบอรลิ์น ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือที่ชาวเมืองเรียกกัน
ติดปากว่า “คูดมั” ถนนชอ้ปปิ้งและย่านธุรกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอรลิ์น  

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก InterContinental Berlin Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกัน  



 

 

วันท่ี 4 เบอรล์ิน - ก าแพงเบอรล์ิน - บรันเดนบวรก์ - เดรสเดน 29 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เที่ยวชม กรุงเบอรล์ิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เร่ิมจากประวัติศาสตร์

ในช่วงสงครามโลก อีสต-์ไซด-์แกลลอรี ร่องรอยของก าแพงเบอรลิ์น ก าแพงที่มีความ
ยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดที่เกิดจากศิลปินกว่า 118 ท่าน 
บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆแทนค าพูดที่ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นภาพเขียนศิลปะที่ยาวที่สดุ
ในโลก เช็คพอยทช์ารล์ี เขตพรมแดนการปกครองระหว่างอเมริกันและรสัเซีย 
เบอรล์ินโดม มหาวิหารโปรเตสแตนตท์ี่ใหญ่ที่สดุในเยอรมนี ประตูบันเดนบวรก์ 
สญัลกัษณข์องเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเด่นตระหง่าน 
ไรชส์ตัทด ์ อาคารที่ใชเ้ป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สรา้งขึน้ดว้ย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนส
ซองส ์

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น า้เอลเบ”้ ว่ากันว่าเป็นเมืองที่

สวย งามที่สุดในประเทศเยอรมนี เมืองแห่งศิลปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก 
สมญานาม “ฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น า้เอลเบ”้ งดงามดว้ยผังเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรือง 
พระราชวงัสวิงเกอร,์ เซมเพอรโ์อเปร่า, โบสถเ์ฟราเอ่น หรือโบสถแ์ม่พระที่ศกัด์ิสิทธิ์, 
โบสถค์รอยซ ์ ที่เก่าแก่ของเมือง, โบสถแ์ห่งราชส านัก (Hofkirche), พิพิธภณัฑด์า้นการ
ขนส่ง ที่มีการร่างภาพบนฝาผนงันี ้จนในปี ค.ศ.1906 ไดม้ีการวางแผ่นกระเบือ้งเคลือบ
จากไมเซ่น จ านวน 24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก Hilton Dresden Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 5 เดรสเดน - เนิรน์แบรก์ - โรเธนบวรก์ (เส้นทางสายโรแมนติก) 30 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.00 น. เดินทางสู่ เนิรน์แบรก์ หรือ นูเร็มเบิรก์ ย่านเมืองเก่า (Altstadt) มีประวติัศาสตร์

ยาวนานมากกว่าพนัปีจารกึอยู่บนก าแพงเมืองโบราณ จัตุรัสตลาดเก่าแก่ (Nürnberger 
Hauptmarkt) จุดหมายปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนิรน์แบรก์ 
โดดเด่นบนเนินเขาเป็นฉากในการถ่ายภาพสวยของเมือง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ โรเธนบวรก์แห่งเทาเบอร ์ (Rothenburg obder Tauber) ไดก้ลายเป็น

ส่วนหนึ่งในประวติัศาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนว
ก าแพงป้องกันเมืองดัง้เดิม จินตนาการถึงเมืองคลาสสิคในยุคกลาง บ่งบอกถึงความ
รุ่งเรืองของเมืองที่เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ไวน,์ โค, กระบือ และขนสตัว ์ มีมาตั้งแต่ 
ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถเ์ซนตจ์าคอบ เรียงรายลอ้มรอบ
ไปดว้ยบา้นก่ึงไม้ซุง ใหท้่านมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวิน 
หรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลาง หรือเลือกซือ้สินคา้ต่างๆ ที่ผลิตในเมืองนี ้

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Hotel Altes Brauhaus **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  
วันท่ี 6 โรเธนบวรก์ - นครมิวนิค 31 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เดินทางเขา้สู่มิวนิค เมืองหลวงแห่งแควน้บาวาเรีย   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย ชมเมือง วงัเรสซิเดน้ท,์ โรงละครโอเปร่า, จุดเร่ิมตน้ของถนนสายส าคัญคือ ถนนแมกซิ    

มิเลียน สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 19 ไดช้ื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็น
ที่ตัง้รา้นขายของแบรนดช์ื่อดัง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเที่ยวมา

 



 

 

เดินเล่นบนถนนสายนี ้ อาจไดก้ระทบไหล่ดารา หรือ มหาเศรษฐีระดบัโลก จตุัรสัมา
เรียน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเที่ยวมกัจะไม่พลาดที่จะชมตุ๊กตาเตน้ร  า ที่ประดบัอยู่บน
อาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  
วันท่ี 7 นครมิวนิค - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – การ์มิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 01 ม.ค. 2565 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น  เคียรเ์ช่น เมืองสกีรีสอรต์ชื่อดังของเยอรมนี น าท่าน

ขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบที่อยู่
เบือ้งล่าง เก็บภาพประทบัใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูง 2,962 เมตร ท าใหเ้กิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวไดท้ัง้ปี สกีในฤดูหนาว เดินเขาในฤดูรอ้น เมื่อมองจากยอดเขาจะ
เห็นทิวทศันง์ดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาที่อยู่เคียงคู่กันคือ แอลป์สปิตซ ์
(Alpspitz),  ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์ (Wank) ซึ่งลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกั
เดินทางและนกัสกีทั้งสิน้ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา  
 เดินทางสู่เสน้ทางทางสายโรแมนติก ฟืสเซ่น เมืองสดุทา้ยบนถนนนี ้เคยมีความรุ่งเรือง

ในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนั ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซือ้ขายเกลือมาแต่
โบราณ ชมเมืองที่แสนจะน่ารกั มีรา้นอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนรา้นขายของที่มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ATLAS Grand Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
วันท่ี 8 ปราสาทนอยชวานชไตน ์– นครมิวนิค 02 ม.ค. 2565 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์มรดกอนัล า้ค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดูที่ไม่

ว่าท่านจะมาในฤดูไหน ทศันียภาพจะถูกเปล่ียนไปโดยงดงามแตกต่างกัน กษัตริยล์คุ
วิคที่ 2 ทรงมีพระประสงคท์ี่จะสรา้งปราสาท 3 แห่งใหเ้ป็นงดงามไม่แพท้ี่ใดในโลก คริส
เตียน จงัค ์ ผูอ้อกแบบปราสาทภายนอกใหเ้หมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ 
ภายในตวัปราสาทตกแต่งดว้ยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณ์สริุยกษัตริย ์และรูปหงส ์ถูกน ามา
ประดบัเพิ่มความสวยอย่างอลงัการ ภาพเขียนเก่ียวกับเร่ืองราวอุปรากร หอ้งทรงงาน, 
หอ้งทอ้งพระโรง, หอ้งบรรทม ลว้นแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
 เดินทางกลบัสู่นครมิวนิคอีกครัง้ อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งส่งทา้ยก่อนจบทวัร ์  
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมัน  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั Munich Marriott Hotel **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน  
วันท่ี 9 นครมิวนิค - เดินทางกลับกรุงเทพ 03 ม.ค. 2565 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 925  
วันท่ี 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ 04 ม.ค. 2565 
06.10 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดให้นักท่องเท่ียวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเท่ียวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณ
ได้รับวัคซีนท่ีได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนท่ีเยอรมนียอมรับ Oxford/AstraZeneca, 

Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen 
 
 



 

 

 

Period Tour Fare 
Adult 

CHD 4-11 
With Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL use 

SGL 
Supp. 

No Ticket 
Adult / Child 

26 ธ.ค. 2564 – 04 ม.ค. 2565 
(เทศกาลปีใหม่) 120,000 108,000 96,000 15,000 12,000 -35000 / -26250 

อัตราค่าทัวรร์วม : 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันท่ี 01 ตุลาคม 2564 
✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
✓ ค่าเขา้ชมวังซองสซ์ูซีส ์/ ค่าขึน้ยอดเขาชุกสปิตเซ่ / ค่าเขา้ปราสาทนอยชวานสไตน ์ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้่านไดเ้ลิศรสกับอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัใน

การรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
✓ ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุ่มประเทศเชงเกน้)  
✓ ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอุบัติเหตุ ส าหรบัผูเ้อาประกันภยัอายุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกันภยั 1,000,000 บาท 
/ ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลบัถึงประเทศไทยไม่เกิน 
150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกันสขุภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตัว 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
อัตราค่าทัวรไ์ม่รวม : 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าท า PCR Test (ถ้ามี) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถ่ิน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ

ในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่าง
เดียว ท่านตอ้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 


