Unseen 3 แคว้นดัง บาวาเรีย – ทิโรล – อัลซาส
แบบส่วนตัว... โดยรถตู้ พร้อมคนขับรถคนไทย
วันที่หนึ่ง
08.00 น.

มิวนิค (เยอรมัน) – ฮัลล์สตัทท์ – St. Wolfgang im Salzkammergut
คนขับรถรับคณะ ณ ท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน
อิสระเที่ยวชมเมืองมิวนิค
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง ฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) (ระยะทาง
209 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ณ เมืองฮัลล์สตัทท์
หลังอาหาร อิสระเก็บภาพความประทับใจ ณ จุดชมวิวเมืองฮัลล์สตัทท์

ค่่า

จากนั้นนาท่าน เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See
Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือน
สไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และ
บ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ
ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจาเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้าพุกลางลาน
และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมือง St. Wolfgang Im Salzkammergut เมืองตากอากาศ
ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของโลก
อิสระอาหารค่า พร้อมชมวิวริมทะเลสาบ Wolfgang
เข้าสู่ที่พัก ณ เมือง St. Wolfgang Im Salzkammergut เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สอง
เช้า

หมู่บ้านรามเซา (Ramsau bei Berchtesgaden) – เมืองอินน์สบรูค – ชมหลังคาทองค่า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 78 กิโลเมตร / ใช้เวลา
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อน
ตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของ
วิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St. Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม้เล็กทอดข้ามแม่น้า
Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้เวลา
2 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าอิน “Inn
River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียน
แห่งราชวงศ์ฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจ
มาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้
ระหว่างทางนาคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์ (Swarovski Crystal World)
แหล่งผลิตคริสตรัลเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองค่า (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความ
ประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณะของเมือง

ค่่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองอินน์สบรูค เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

2

วันที่สาม
เช้า

อินน์สบรูค – มิดเท็นวาลด์ (Unseen) – ตามรอยละครดัง “ลิขิตรัก The crown
princess” ณ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ และอาราม Ettal – การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น –
เมืองลินเดา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินออกเดินทางสู่ เมืองมิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 39 กิโลเมตร
ใช้เวลา 50 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมันถือเป็นสถานที่
UNSEEN ของเยอรมันด้วย นาท่านชม เมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิว
ทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึก ตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen)
เมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี ซึ่งเมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกัน
บ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอด
เขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนี และเป็นเมืองสาหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบการเดินป่า เล่นสกี หรือทากิจกรรมกลางแจ้ง นาท่านเดินเล่นเก็บบรยากาศอันแสนโรแมนติค
ของเมือง

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็ททาล (Ettal) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที)
นาท่านเดินทางสู่ อาราม Ettal ตามรอยละครดัง “ลิขิตรัก The crown princess”
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นาท่านเข้าชมปราสาท ลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุควิคที่ 2 ได้
สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความ
ประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3
ปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น โดยใช้เวลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโคแบบฝรั่งเศส

ค่่า
วันที่สี่
เช้า

นาท่านเดินสู่ เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 139 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองตากอากาศ
แสนสวยริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรืออีกชื่อคือทะเลสาบโบเดนเซ
(Bodensee)
อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองลินเดา เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
ลินเดา – เมืองเบรเกนซ์ – ทิทิเซ่ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – เมืองสตราสบูร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ลินเดา เมืองเล็กที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นเมืองเล็กๆอยู่ระหว่างสามประเทศ คือเยอรมัน
ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบโดยมีฉากหลังเป็น
เทือกเขาเอลป์จนได้รับฉายาว่า แชงกรีลา แห่งเยอรมัน นาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับ
ศาลาว่าการเมือง ถ่ายรูปกับเสาประภาคารบาวาเรียและเสารูปสิงโตซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองลินดา อิสระทุกท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
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นาคณะเดินทางสู่ เมืองเบรเกนซ์ (Bregenz) ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศเยอรมันนี และ
ประเทศออสเตรีย เมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และสวยงามมาตั้งแต่ยุคกลาง ถือเป็นเมืองน่า
เที่ยวริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือที่เรียกว่า ทะเลสาบโบเดนเซ
(Bodensee) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป

เที่ยง

ค่่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (ระยะทาง 146 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เขต
ป่าดาตอนใต้ (SOUTH BLACK FOREST) เมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางป่าสนอันอุดมสมบูรณ์และ
ทะเลสาบสุดสวย
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านชม ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE LAKE) ทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดในป่าดามีความยาว 2 กิโลเมตร และมีความกว้าง 700 เมตร ผ่านบริเวณนี้ ท่านจะได้พบ
กับยอดเขาที่สูงที่สุดในป่าดานั่นคือ ยอดเขา FELDBERG ซึ่งความสูงถึง 1500 เมตร เดินทางถึง
ทะเลสาบทิทิเซ่ ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในทะเลสาบที่สวยติดอันดับในทวีปยุโรปอีกด้วย
นาท่านชม ทิวทัศน์ความงดงามของป่าดา และ ทะเลสาบ มนต์เสน่ห์ที่ท่านจะต้องหลงใหล
ไม่มีวันลืม ให้ท่านได้เลือกซื้อหรือชม นาฬิกากุ๊กกู เป็นของฝากหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตาม
อัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เป็นเมืองในแคว้นอาลซัส
ประเทศฝรั่งเศส
อิสระเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
อิสระบริการอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองสตราสบูร์ก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ห้า
เช้า

เมืองริคเวีย (Riquewihr) – เมือง Eguisheim – ชมความสวยงามของเมือง Colmar –
สตราสบูร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นได้เวลานาท่านสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 68 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ
1 ชม. ) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่ง ใน
Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก
นาท่านเดินชม บ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สาหรับทาไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นาท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะ
ได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย (ความสวยงามของไร่องุ่น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นาคณะเดินทางสู่ เมือง Eguisheim เป็นหมู่บ้านในนิทาน ที่ได้รับเลือกเป็น
หมู่บ้านที่เป็นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สุดของฝรั่งเศส (Village préféré des Français) ประจาปี
ค.ศ. 2013 และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม Les Plus Beaux Villages de France ซึ่งแปลว่า
“หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” อีกด้วย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที )
เมืองในแคว้นอาลซัส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งใน (เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10 เมือง
โรแมนติคที่สุดในโลก) ได้รับการขนานนามว่า “เวนิสน้อย (LA PETITE VENISE)” ตั้งอยู่บน
เส้นทางไวน์ของอาลซัส และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบ
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เทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยากรรม
และบรรยกาศของเมืองโบราณ

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร / ใช้เวลา
ประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)
ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่ม
แม่น้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกัน
ในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)
นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างนานกว่า 260 ปี ตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย
นาท่านชม เขต la Petite France ของเมืองสตราสบูร์ก ซึ่งมีภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่
ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้าอิลล์ทั้งสี่ด้าน
และมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่ง
เป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้น
ถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงา
สะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins

ค่่า

อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองสตราสบูร์ก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่หก
เช้า

เที่ยง

ค่่า
วันที่เจ็ด
เช้า

สตราสบูร์ก - ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Unseen) – Outletcity Metzingen – เมือง
ไฮเดลเบิร์ก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollen Castle)
(ระยะทาง 123 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. ) รัฐ บาเดิน-เวิอร์ทเทมแบร์ก (Baden –
Wurttemberg)
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่านเข้าชมด้านในของ ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 ปราสาทเทพนิยาย
ของประเทศเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น ตั้งตระหง่านอยู่เหนือชนบทของ Zollemalb ที่
ความสูง 855 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่พานักประจาของราชวงศ์
ปรัสเซีย และเป็นอนุสรณ์สถานสาหรับราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น ในปัจจุบันมีการปรับใช้ปราสาทให้
เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยเป็นทั้งโรงละครแบบเปิด สถานที่จัดคอนเสิร์ต ปัจจุบัน แต่ละปีมีมีผู้คน
มาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้ไม่ต่ากว่าปีละ 300,000 คน จึงเป็นหนึงในปราสาทที่มีคนมาเยี่ยมชม
อันดับต้นๆ ของประเทศเยอรมัน

ระหว่างทาง อิสระช้อปปิ้ง Outletcity Metzingen เป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนาหลากหลายแบรนด์
ระดับพรีเมี่ยมที่มีส่วนลดมากมายกว่า 70%
ได้เวลาสมควร นาคณะเดินทางสู่ สู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร /
ใช้เวลา 2.30 ชม.)
อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
ปราสาทไฮเดิลเบิร์ก – ชมถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – แฟรงค์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง
ถนน ZEIL
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนาน ถึง 400 ปี
จึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้างจากยุค โกธิค ใน
ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่ ในช่วง
สงคราม30ปีและมาถูกเผาทาลายถึง 2ครึ่งในปี 1689 และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึง
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เหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก
จากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม นาท่านชม ถังเก็บ
ไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000 ลิตร

เที่ยง

ค่่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต เมืองธุรกิจการค้าที่สาคัญของเยอรมัน (ระยะทาง
99 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.20 ชม.)
อิสระอาหารกลางวัน
นาท่าน ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณจัตุรัสรอเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า
อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบ
ฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (Ostzeile) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่โดยสามารถรักษา
รายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทาลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงคารมโลกครั้งที่สองได้ทุก
รายละเอียด

อิสระช้อปปิ้งจุใจย่าน ถนน ZEIL เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่และคึกคักที่สุดของเมืองตั้งอยู่ริมถนน
Zeil ซึ่งถือว่าเป็นถนนยาวที่สุดของประเทศ มีสินค้าหลายอย่างให้ได้ช้อปปิ้งมากมายบริเวณถนน
สายนี้ เช่น เครื่องประดับโบราณ เฟอร์นิเจอร์ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย
ช้อปปิ้ง ณ ห้าง Zeilgalerie แหล่งช้อปปิ้งความสูง 10 ชั้น มีชื่อเสียงอย่างมากจากลักษณะ
ของอาคารรูปเกลียว และเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองอีกด้วย
อิสระอาหารค่า
เข้าสู่ที่พัก ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย พักใกล้สนามบิน
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วันที่แปด
เช้า
10.00 น.
หมายเหตุ

สนามบินแฟรงค์เฟริต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอัมสมควร เดินทางสู่สนามบิน.. โดยรถ Shuttle bus ของโรงแรม
*************************************************
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงความสะดวก และ
ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ
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ใบเสนอราคา
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (สาหรับผู้เดินทาง 6 ท่าน)

ราคาท่านละ

69,900

บาท

อัตราค่าบริการ รวม
- รถตู้ 8 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถคนไทย
- ค่าโรงแรม จานวน 7 คืน
- ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครอง 1,500,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ, ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น, ปราสาทไฮเดลเบิร์ก,
พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์, จุดชมวิว Weltblick Hallstatt
อัตราค่าบริการ ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปและกลับ
- ค่าอาหารลูกค้า มื้อกลางวัน และ มือ้ เย็น
- ทิปคนขับรถ
- ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว
, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
หมายเหตุ
- กรณีลูกค้าเดินทางขึ้นเขา คนขับรถจะรออยู่ด้านล่าง
- เวลาทางาน ปกติ 08.00 – 19.00 น.
- กรณีมีปรับโปรแกรมราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลาในการเดินทาง
- ราคาไม่สามารถใช้ได้ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดยาว
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