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วันที่ 1 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต  26 ธ.ค. 2564 
21.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคาน์เตอร์ D9-12 สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 
 

23.40 น. ออกเดนิทางสูน่ครมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 920     
วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต - เส้นทางนิยายกริมม์ - มาร์เบร์ิก - คาสเซล - ฮันโนเวอร์ 27 ธ.ค. 2564 
05.55 น. ถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี น าท่านเดนิทางตามเส้นทางท่องเท่ียวสายนิยายกริมม์ 

แวะเยือน มาร์เบร์ิก (MARBURG) สองพ่ีน้องตระกลูกริมม์ได้ไปศกึษาหาความรู้ท่ีเมืองนี ้ มีช่ือเร่ือง
สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ และบรรยากาศอนัสดุแสนโรแมนตกิ ปราสาทมาร์เบิร์ก 
แลนด์มาร์คอนัเก่าแก่โดดเดน่บนเนินเขา โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ็ โบสถ์โกธิคในยุคแรกๆ ท่ีสร้างขึน้ในปีค.ศ. 
1235 และเขตตลาดเก่า (MARKETPLACE) แหลง่บ้านเรือนโบราณกึ่งไม้และอาคารสถาปัตยกรรมโกธิค 

 

 เย่ียมชมเมือง แคสเซล (KASSEL) ปราสาทโลเวนเบร์ิก สร้างในยคุกลาง เป็นศนูย์กลางของเส้นทางเทพ
นิยายกริมม์ แรงบนัดาลใจของปราสาทท าให้เกิดบ้านในเทพนิยาย และนิทานกริมม์หลายเร่ือง เช่น 
สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา หนนู้อยหมวกแดง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางเข้าสูเ่มือง ฮันโนเวอร์ (HANOVER) เมืองแห่งยคุเมดวิลัอนัสวยงาม เป็นท่ีตัง้ของพพิธิภณัฑ์ 

แกลอร่ี ปราสาท คฤหาสน์ มีจดุให้ท่านได้ถ่ายรูปหลายแห่ง ศาลาว่าการเมืองใหม ่ แลนด์มาร์กส าคญั
ของเมือง มีงานสถาปัตยกรรมการสร้างท่ีสวยงาม เขตเมืองเก่า (OLD TOWN AND LEINESCHLOSS) 
ตัง้อยู่ริมล าน า้ของเมือง เป็นศนูย์รวมของอาคารเก่า ๆพิพธิภณัฑ์ประจ ารัฐ, เขตตลาดเก่า 
(MARKETPLACE) เป็นจดุนดัพบและเป็นแหลง่อาคารเก่าๆ สวยงามเรียงราย 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PALACE HOTEL HANNOVER **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที่ 3 ฮันโนเวอร์ - พอสต์ดัม - วังซองส์ซูซ่ี - เบอร์ลิน 28 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เดนิทางสูเ่มืองพอสต์ดมั เมืองท่ีกษัตริย์เฟรดเดอริกมหาราชประทบั ภายใต้การปกครองของจกัรวรรดปิ

รัสเซีย 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เข้าชม พระราชวังซองซูซีส์ พระราชวงัแห่งนีไ้ด้รับการยกย่องวา่เป็น “ลติเติล้แวร์ซายน์”ของเยอรมนั 

โดดเดน่ด้วยการจดัสวนแบบขัน้บนัได ภายในเมืองพอสต์ดมั รายล้อมรอบไปด้วยพระราชวงัถึง 5 แห่ง 
และร่มร่ืนไปด้วยสวนสวย ๆ เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน  

 

 เข้าสูก่รุงเบอร์ลนิ ให้ท่านได้ช้อปปิง้ย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม หรือท่ีชาวเมืองเรียกกนัตดิปากวา่ “คดูมั” 
ถนนช้อปปิง้และย่านธรุกิจอนัดบั 1 ของกรุงเบอร์ลนิ 

 



 

EUR11_Grand Germany 10 Days_NY 2021                      3/6 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCONTINENTAL BERLIN HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที่ 4 เบอร์ลิน - ก าแพงเบอร์ลิน - บรันเดนบวร์ก - เดรสเดน 29 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 เท่ียวชม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี เร่ิมจากประวตัิศาสตร์ในช่วงสงครามโลก 
อีสต์-ไซด์-แกลลอรี ร่องรอยของก าแพงเบอร์ลนิ ก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 100 ไมล์ สงู 4 เมตร ถกู
ถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา่ 118 ท่าน บอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆแทนค าพดูท่ีได้รับการยกย่อง
วา่ เป็นภาพเขียนศลิปะท่ียาวท่ีสดุในโลก เชค็พอยท์ชาร์ลี เขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนั
และรัสเซีย เบอร์ลินโดม มหาวหิารโปรเตสแตนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนี ประตูบันเดนบวร์ก 
สญัลกัษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปัน้ของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเดน่ตระหง่าน ไรช์สตัทด์ อาคารท่ีใช้
เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สร้างขึน้ด้วย ศิลปะอิตาเลียนเรอเนสซองส์ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดนิทางสูเ่มืองเดรสเดน สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแมน่ า้เอลเบ้” ว่ากนัวา่เป็นเมืองท่ีสวย งามท่ีสดุใน

ประเทศเยอรมนี เมืองแห่งศลิปวฒันธรรมของเยอรมนัตะวนัออก สมญานาม “ฟลอเร้นซ์แห่งแมน่ า้เอล
เบ้” งดงามด้วยผงัเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรือง พระราชวงัสวงิเกอร์, เซมเพอร์โอเปร่า, โบสถ์เฟราเอ่น หรือ
โบสถ์แม่พระท่ีศกัดิ์สทิธ์ิ, โบสถ์ครอยซ์ ท่ีเก่าแก่ของเมือง, โบสถ์แห่งราชส านกั (HOFKIRCHE), 
พพิธิภณัฑ์ด้านการขนสง่ ท่ีมีการร่างภาพบนฝาผนงันี ้ จนในปี ค.ศ.1906 ได้มีการวางแผน่กระเบือ้ง
เคลือบจากไมเซ่น จ านวน 24,000 แผน่ ลงไปบนรูป 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON DRESDEN HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที่ 5 เดรสเดน - เนิรน์แบร์ก - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนตกิ) 30 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
08.00 น. เดนิทางสู ่ เนิร์นแบร์ก หรือ นูเร็มเบร์ิก ย่านเมืองเก่า (ALTSTADT) มีประวตัศิาสตร์ยาวนานมากกว่า

พนัปีจารึกอยู่บนก าแพงเมืองโบราณ จตัรัุสตลาดเก่าแก่ (NÜRNBERGER HAUPTMARKT) จดุหมาย
ปลายทางคือป้อมปราการบนยอดเขาของ ปราสาทเนิร์นแบร์ก โดดเดน่บนเนินเขาเป็นฉากในการ
ถ่ายภาพสวยของเมือง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางสู ่ โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (ROTHENBURG OBDER TAUBER) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน

ประวตัศิาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนตกิของเยอรมนี เขตเมืองเก่ามีแนวก าแพงป้องกนัเมืองดัง้เดิม 
จินตนาการถึงเมืองคลาสสคิในยคุกลาง บง่บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางทางการค้า ไวน์
, โค, กระบือ และขนสตัว์ มีมาตัง้แต ่ ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมือง ศาลาเทศบาลเมือง โบสถ์เซนต์จา
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คอบ เรียงรายล้อมรอบไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุง ให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความทรงจ าในยุค
อศัวนิ หรือขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลาง หรือเลือกซือ้สนิค้าตา่งๆ ท่ีผลติในเมืองนี ้

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL ALTES BRAUHAUS **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที่ 6 โรเธนบวร์ก - นครมิวนิค 31 ธ.ค. 2564 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 เดนิทางเข้าสูม่วินิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย ชมเมือง วงัเรสซิเด้นท์, โรงละครโอเปร่า, จดุเร่ิมต้นของถนนสายส าคญัคือ ถนนแมกซิ    มเิลียน สร้างขึน้

ในศตวรรษท่ี 19 ได้ช่ือวา่เป็นถนนท่ีสวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี ้ เป็นท่ีตัง้ร้านขายของแบรนด์ช่ือดงั และ
เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว นกัท่องเท่ียวมาเดินเลน่บนถนนสายนี ้อาจได้กระทบไหล่ดารา หรือ 
มหาเศรษฐีระดบัโลก จตัรัุสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านกัท่องเท่ียวมกัจะไมพ่ลาดท่ีจะชมตุ๊กตาเต้นร า ท่ี
ประดบัอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวนั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที่ 7 นครมิวนิค - ยอดเขาชุกสปิตเซ่ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น 01 ม.ค. 2565 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 เดนิทางสู ่ เมืองการ์มิชพาร์เท่น  เคียร์เช่น เมืองสกีรีสอร์ตช่ือดงัของเยอรมนี น าท่านขึน้สูย่อดเขา
ซุกสปิตเซ่ ยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนี ท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบท่ีอยู่เบือ้งลา่ง เก็บภาพประทบัใจจาก
จดุชมววิบนยอดเขาท่ีสงู 2,962 เมตร ท าให้เกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้ทัง้ปี สกีในฤดหูนาว เดนิเขาใน
ฤดรู้อน เม่ือมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทศัน์งดงามกว้างไกลไปถึง 4 ประเทศ ยอดเขาท่ีอยู่เคียงคูก่นัคือ 
แอล์ปสปิตซ์ (ALPSPITZ),  ครอยเซ็ค (KREUZECK) และแวงค์ (WANK) ซึ่งล้วนแตเ่ป็นสวรรค์ของนกั
เดนิทางและนกัสกีทัง้สิน้ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร SUMMIT บนยอดเขา  
 เดนิทางสูเ่ส้นทางทางสายโรแมนตกิ ฟืสเซ่น เมืองสดุท้ายบนถนนนี ้ เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุ

โรมนั ท่ีใช้เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ ชมเมืองท่ีแสนจะน่ารัก มี
ร้านอาหาร, โรงแรมท่ีพกั ตลอดจนร้านขายของท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ATLAS GRAND HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

วันที่ 8 ปราสาทนอยชวานชไตน์ – นครมิวนิค 02 ม.ค. 2565 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
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 เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ มรดกอนัล า้คา่แห่งรัฐบาวาเรีย ปราสาท 4 ฤดท่ีูไม่วา่ท่านจะมาในฤดู
ไหน ทศันียภาพจะถกูเปล่ียนไปโดยงดงามแตกตา่งกนั กษัตริย์ลคุวคิท่ี 2 ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะสร้าง
ปราสาท 3 แห่งให้เป็นงดงามไมแ่พ้ท่ีใดในโลก คริสเตียน จงัค์ ผู้ออกแบบปราสาทภายนอกให้เหมือน
ฉากละครในอปุรากรของวากเนอร์ ภายในตวัปราสาทตกแตง่ด้วยโทนสีฟ้า รูปสญัลกัษณ์สริุยกษัตริย์ 
และรูปหงส์ ถกูน ามาประดบัเพิม่ความสวยอย่างอลงัการ ภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอปุรากร ห้องทรง
งาน, ห้องท้องพระโรง, ห้องบรรทม ล้วนแตง่ดงามจนยากท่ีจะพรรณนา 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  
 เดนิทางกลบัสู่นครมวินิคอีกครัง้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สง่ท้ายก่อนจบทวัร์  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูขาหมูเยอรมัน  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MUNICH MARRIOTT HOTEL **** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

วันที่ 9 นครมิวนิค - เดนิทางกลับกรุงเทพ 03 ม.ค. 2565 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
13.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี  TG 925  
วันที่ 10 เดนิทางกลับถึงกรุงเทพฯ 04 ม.ค. 2565 
06.10 น. น าท่านเดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 
ประเทศเยอรมนี มีข้อก าหนดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดนิทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับ
วัคซีนที่ได้รับการอนุมัตอิย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดนิทาง วัคซีนที่เยอรมนียอมรับ 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 

อัตราค่าทัวร์รวม : 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2564 
 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมวงัซองส์ซูซีส์ / คา่ขึน้ยอดเขาชกุสปิตเซ่ / คา่เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะประเทศ ในกรณีทีท่่านมีขอ้จ ากดัในการ

รบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความเหมาะสม 
 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
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 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนั (กลุม่ประเทศเชงเก้น)  
 คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะ/สายตา

หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงคา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองหลงัจากกลบัถึงประเทศไทยไมเ่กิน 150,000 บาท 
ทัง้นีค้รอบคลมุถึงประกนัสขุภาพท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
อัตราค่าทัวร์ไม่รวม : 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าท า PCR TEST (ถ้ามี) 
 คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษใน

ร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่าน
ต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 


