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ทองเที่ยวตอนเหนือของเยอรมันและเสนทางเทพนิยายของสองพี่นองตระกูลกริมม
ฟุลดา – เกิตติงเกน – ฮิลเดสไฮม – เซลเล – ฮัมบูรก – ลือเบค - เบรเมน – ฮาเมลิน
คาสเซิล – มารบูรก – ฮาเนา- แฟรงคเฟรต
วันเดินทาง 5-12 พ.ค./19-26 พ.ค./2-9 มิ.ย./17-24 ก.ค. 62

โดยสายการบินไทย
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต
20.30 น. เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคานเตอรสายการบินไทย หัวหนาทัวรและเจาหนาที่
รอตอนรับและอํานวยความสะดวกดานการเช็คอินและโหลดกระเปา
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23.40 น. ออกเดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรต (Frankfurt) โดยเที่ยวบินที่ TG 920 (ใชเวลาในการเดินทาง 12.15 ช.ม.)
วันที่สองของการเดินทาง
แฟรงคเฟรต – ฟุลดา – เกิตติงเกน
05.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช.ม.) นําทานผาน
พิธีการศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง
07.00 น. เดินทางสู เมืองฟุลดา (Fulda) ในรัฐเฮสเซน ทางตอนกลางของประเทศเยอรมี (ระยะทาง 104
ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยูบนฝงของแมน้ําฟุลดา เปนเมืองเล็กๆ ที่มีความ
เกาแกและประวัติศาสตรยาวนาน ในอดีตเปนที่ประทับของพระราชาคณะบิชอป เขาสู
ใจกลางเมือง ซึ่งอาคารบานเรือนสวนใหญจะเปนสถาปตยกรรมแบบบารอค บงบอกถึงความ
หรูหราในอดีต นําทานชมสัญลักษณของเมือง “มหาวิหารฟุลดา” (The Fulda Cathedral)
สรางในปค.ศ. 1752 บริเวณดานบนของประตูทางเขา มีเสา 2 ขาง ใหญโตโออา และเหนือ
ประตูจะเปนรูปปนนางฟา 2 องค บานประตูขนาดใหญหลอดวยเหล็ก ประกอบกันทําใหดู
สงางาม จากนั้นชม “พระราชวังฟุลดา” (Stadtschloss) จากดานนอก สรางระหวางปค.ศ. 1706-1721 ศิลปะแบบบารอค ในอดีต
เปนที่ประทับของเจาชายแหงฟุลดา ที่รอบๆ เปนพื้นที่สวน ซึ่งตกแตงดวยไมประดับและน้ําพุ มีเวลาใหทานไดเดินเที่ยวบริเวณ
จตุรัสใจกลางเมือง
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น. เดินทางสู เมืองเกิตติงเกน (GÖttingen) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปนเมืองเกาแกตั้งแตยุคกลางและเมืองหลวงของเขตเกิต
ติงเกน รัฐแซกโซนีลาง ไดรับสมญานาม “เมืองแหงมหาวิทยาลัย” มีตึกอาคารของ
มหาวิ ท ยาลั ย กระจายไปทั่ ว เมื อ ง ซึ่ ง ได ผ ลิ ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ รางวั ล โนเบล
หลากหลายสาขาจนถึงปจจุบันรวม 44 ทาน แลวนําทานเขาสู “เขตเมืองเกา” (Old
Town) ที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของยุคกลางในสภาพสมบูรณมาก เนื่องจากไมถูก
ทําลายจากการทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 เลย ชม “ศาลากลางหลังเกา” (The Old Town Hall) และที่พลาดไมไดเมื่อมา
เมืองนี้คือ ถายรูปกับ “เกนเซลลีเซล” (Gänseliesel) ที่ไดรับการกลาวขานวา เปน “สาวนอยที่ถูกจูบมากที่สุดในโลก” เปนรูปปน
สาวนอยถือตะกราอุมหานที่อยูเหนืออางน้ําพุกลายมาเปนสัญลักษณของเมืองทั้งๆ ที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับประวัติศาสตร
เมืองนี้เลย สืบเนื่องมาจากประเพณีของผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอรจออรกัส มหาวิทยาลัยเกาแกของเมืองที่กอตั้งในป
ค.ศ. 1737 และจาก “นิทานของสองพี่นองตระกูลกริม” นั่นเอง บริเวณนี้ยังเปนเขตถนนคนเดินดวย เต็มไปดวยหนุมสาว เพิ่ม
ความมีชีวิตชีวาของเมืองเล็กๆ แหงนี้อยางมีสีสันเปนพิเศษ นอกเหนือจากอาคารสวยงาม นารักในสถาปตยกรรมยุคกลางที่
ดัดแปลงเปนรานคา, รานอาหาร, รานกาแฟ, โรงแรม, ผับ, หางสรรพสินคา ฯลฯ เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเปนอยางมาก
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Park Inn by Radisson Göttingen Hotel **** หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง
เกิตติงเกน – ฮิลเดสไฮม – เซลเล – ฮัมบูรก
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู ฮิลเดสไฮม (Hildesheim) เมืองมหาเสนหที่ไดรับการขนานนามวาเปน "กุหลาบแหงเยอรมนี" (ระยะทาง 92 ก.ม.
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา Innerste ในรัฐแซกโซนีตอนลาง โดยเมืองนี้ถือวามีความเกาแกที่สุดใน
เยอรมนีตอนเหนือ นั่งรถผานชมอาคารบานเรือน, โบสถเซนตไมเคิล ศิลปะแบบเรอเนสซองค โดดเดนดวยหลังคาสีเขียวอม
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ฟา, พิพิธภัณฑ ฯลฯ แลวเขาสูยานใจกลางเมือง บริเวณ “ตลาดเกา” (Marktpaltz) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนตลาดที่สวยงามมากที่สุด
ในโลก แต ไ ด รั บ ความเสี ย หายในสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ต อ มาได บู ร ณะปรั บ ปรุ ง ใหม ใ นป ค .ศ. 1984-1990 รอบๆ มี
Butchers'Guild Hall และ Bakers' Guild Hall อาคารไมเกาแกที่มีความสวยงาม บูรณะขึ้นใหม อาคารหลังเดิมนั้นสรางในป
ค.ศ 1529 ตัวอาคารทาสีสดใส ภายในเปนรานอาหาร รานเครื่องดื่ม และพิพิธภัณฑ รวมทั้งศาลาวาการเมือง (Town Hall) ที่
ออกแบบดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ใหทานเดินเที่ยวชมเมืองและถายรูปเปนที่ระลึก
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู เมืองเซลเล (Celle) เมืองเกาแกที่มีอายุกวา 700 ป เปนเมืองที่มีเสนห
และนารักเหมือนตุกตา จนไดรับการยกยองวาเปนเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมนี
(The Most Beautiful Town) และไดรับผลกระทบจากสงครามโลกนอยมาก จึงยังคงอาคาร
เก า แก ดั้ ง เดิ ม ให ไ ด ช มมากกว า เมื อ งอื่ น ๆ (ระยะทาง 62 ก.ม. ใช เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 1 ช.ม.) เขาสู “เขตเมืองเกา” ตั้งแตสมัยยุคกลาง โดดเดนดวยอาคารที่สรางดวย
อิฐและไมประกอบกัน ที่เรียกวา “Half Timber Framed House” มีอยูราว 500 หลัง แตละ
หลังจะทาสีสันสดใส และตกแตงไมดอกดานหนาอาคาร พื้นถนนปูดวยหินตามแบบยุค
กลาง และชม “โบสถ เซนตแมรี” (St. Mary’s Church) ที่เกาแกมีอายุกวา 700 ป สถาปตยกรรมแบบโกธิค และถายรูปกับ
“พระราชวังดูคอล” (Ducal Palace) ที่สวยเปนเอกลักษณจากสถาปตยกรรมที่ผสมผสานกันทั้งบารอค เรอเนสซองค และ
โกธิคเปนพระราชวังที่เกาแกที่สุดของเยอรมนีตอนเหนือ มีอายุประมาณ 700 ป
เดินทางตอสู เมืองฮัมบูรก (Hamburg) (ระยะทาง 119 ก.ม.เดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเยอรมนี (รอง
จากกรุงเบอรลิน เมืองหลวงของประเทศ) มีชื่ออยางเปนทางการคือ “นครอิสระและฮันเซียติกแหงฮัมบูรก” ตัวเมืองมีแมน้ํา
เอลเบ (Elbe) ไหลผานเมือง และเปนเมืองทาที่สําคัญของสหภาพยุโรป
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Intercity Hotel Hamburg **** หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
ฮัมบูรก – ลือเบค – ฮัมบูรก
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองลือเบค (Lubeck) (ระยะทาง 67 ก.ม.เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ที่ตั้ง
อยุในรัฐชเลสวิก-โฮลชไทน (Schleswig – Holstein) ซึ่งเปนรัฐเหนือสุดของ
เยอรมนี เปนดินแดนที่อยูระหวางทะเลเหนือและทะเลบอลติก และเปนเมืองทาอัน
เกาแกที่ยังคงมากไปดวยกลิ่นอายของบานเมืองยุคกลาง อาคารบานเรือนสวนใหญ
ลวนถูกสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมโกธิค โดยใชอิฐสีแดงเปนสวนใหญ นําทาน
เดินเที่ยว “เขตเมืองเกา” (Old Town) ที่ “องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้น
ทะเบียนใหลือเบคเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1987” ดวยสามารถอนุรักษโบราณสถาน, อนุสาวรีย และอาคารเกาๆ อันทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตรไวไดอยางดีเยี่ยม ชม “โบสถมาริเอนเคียรเช” (Marienkirche หรือ Saint’s Mary) ที่สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ.
1250 ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่ไดรับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส แตมีการปรับใหเขากับอิฐแดงทางเหนือของเยอรมนีจนมี
เอกลักษณเปนของตัวเอง หลังคาโบสถมีความสูงถึง 38.5 เมตร นับเปนโบสถซึ่งทําจากอิฐที่มีหลังคาสูงที่สุดในโลก แลวไป
ชม “ศาลาวาการเมือง” (Lübecker Rathaus) ที่โดดเดนดวยหอคอยทรงกรวยเหนือหลังคา มีเวลาใหทานเดินชมอาคารเกาแก
รอบๆ ที่มีความงดงาม จากนั้นชม “ประตูโฮลสเทนเทอร” (Holstentor) สรางในปค.ศ. 1478 แล“ประตูเบิรกเตอร” (Burgtor)
สรางในปค.ศ. 1444 เปนประตูเมืองเกาแกที่ยังคงเหลืออยู จากเดิมในอดีตจะมีอยู 4 ประตู ซึ่งถือเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของ
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เมือง และอีกสิ่งหนึ่งที่มาเมืองนี้แลวตองไมพลาดคือ ไดชิม “ขนมมารซิแพน” (Marzipan) หรือ “ลูกชุบฝรั่ง” ขนมหวาน
เกาแก โดยการนําเม็ดอัลมอนดบดผสมกับน้ําตาลและไขขาว และทําเปนรูปรางตางๆ ดูสวยงาม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางกลับสู เมืองฮัมบูรก นําทานชม “ทาเรือฮัมบูรก” (Port of
Hamburg)
ทาเรือสําคัญใหญเปนอันดับ 3 ของสหภาพยุโรป (รองจากเมือง
ร็อตเตอรดัมของเนเธอรแลนดและอันท เวิ ร ป ของเบลเยี่ ย มตามลํ า ดั บ ) และที่
พิเศษกวาทาเรือแหงอื่นคือ พื้นที่ทาเรือสวนใหญเปนบริเวณ ปลอดภาษี ดู คึ ก คั ก
เต็มไปดวยผูคนและนักทองเที่ยว จึงนิยมเรียกวา “ประตูสูโลก” (Gateway to
the World) แลวไปชมอาคารเก็บสินคาที่สรางจากอิฐแดง ตั้งเรียงราย เปนแนว
ยาวในยาน “สไปเคอรชตัดท” (Speicherstadt) จากนั้นเดินเที่ยวบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง และเนื่องจากความเสียหายสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง ตึกอาคารสถานที่ตางๆ จึงผสมผสานระหวางรูปแบบเกาและสมัยใหม ชม “ศาลาวาการเมือง” (City
Hall) สรางขึ้นในปค.ศ. 1886 บนพื้นที่ 5,400 ตารางเมตร ดวยหินทรายและสถาปตยกรรมแบบนีโอเรอเนสซองส มีหอคอยสูง
112 เมตร และมีหองตางๆ จํานวน 647 หอง ซึ่งมากกวาหองในพระราชวังใหญๆ ของยุโรปเสียอีก และบริเวณใกลเคียงจะเต็ม
ไปดวยตึกอาคาร, ธนาคาร, รานคา, โบสถ, พิพิธภัณฑมาริเอนเคียรเช, ประตูโฮลสเทนเทอร, หอนาฬิกา, หอทีวี ฯลฯ แลวนํา
ทานเขาสู “ถนนเมิคเคแบรก” (Monckebergstrasse) ถนนสายหลักใจกลางเมือง และเปนถนนสายช็อปปงที่มีชื่อเสียงของ
เมืองและในยุโรป ตลอดเสนทางเต็มไปดวยรานคามากมาย ที่ตัวอาคารจะสรางดวยอิฐสีแดง เปนเอกลักษณที่โดดเดนของที่นี่
อาหาค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ โรงแรมเดิม

วันที่หาของการเดินทาง
ฮัมบูรก – เบรเมน – ฮาเมลิน
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองเบรเมน (Bremen) ตั้งอยูในรัฐเบรเมน ชื่อเดียวกับเมือง (ระยะทาง
126 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เปนเมืองที่สําคัญในการขนถายตู –
คอนเทนเนอรที่ใหญที่สุดในยุโรป และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม เชน กาแฟ, ช็อคโกแลต, นม, เครื่องเทศ, ผลิตภัณฑจากปลา และเบียร
Beck’s ที่มีชื่อเสียง นําทานเขาสู “ยานเมืองเกา” (Old Town) ที่ถูกโอบลอม ดวย
แมน้ําเวเซอร (Weser) จึงมองดูคลายเกาะรูปไข เดินสูจัตุรัสตลาด ซึ่งเปนที่ตั้งของ
“ศาลาวาการเมือง” (Rathaus) สรางระหวางปค.ศ. 1405-1410 ในสถาปตยกรรมแบบโกธิค ภายในมีภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดวย
ไวนชั้นดีของเยอรมันกวา 600 ชนิด และสุดยอดไวนเกาแกของโลกถึง 12 ชนิด ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไวเปนอยางดีในถังบม
ไวนเกาแกแบบดั้งเดิมที่ไมทําใหไวนเสียรสชาติ ในขณะที่บริเวณลานดานหนาสรางหลังจากตัวอาคารถึง 2 ศตวรรษในแบบ
เรอเนสซองส เปนที่ตั้งของ “อนุสาวรียโรแลนด”(Roland) สรางในปค.ศ. 1404 ตามความเชื่อวาเปนผูปกปองเมืองใหพนจาก
การถูกรุกรานและจากการไปเปนเมืองขึ้นของผูอื่น ยืนหันหนาไปทางโบสถ ในมือถือดาบแหงความยุติธรรม และโลนก
อินทรีย ถือเปนสัญลักษณเเหงเสรีภาพเเละความเปนเอกราชของเมืองเบรเมน “องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้น
ทะเบียนใหศาลาวาการเมืองและอนุสาวรียโรแลนด เปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมในปค.ศ. 2004” ถัดไปเปนอนุสาวรีย
“นักดนตรีแหงเมืองเบรเมน” (Bremen Town Musicians Status) เรื่องราวของสี่สหายในนิทานของสองพี่นองตระกูลกริมม
ไดแก ลา, สุนัข, แมว และไก ที่มีความเชื่อวาหากจับขาลาสองขางแลวอธิษฐานก็จะสมปรารถนา แลวชมอาคารรอบๆ “จัตุรัส
Marktplatz” ซึ่งเปนกลุมอาคารแรกที่ถูกสรางขึ้นในเบรเมน ดวยสถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองสที่ประณีตสวยงาม ปจจุบัน
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ดัดแปลงเปนรานคาตางๆ นอกจากนี้ยังมี “มหาวิหารเซนตเพทรี” (Cathedral St. Petri) ที่เกาแกอายุกวา 700 ป, “โบสถ The
Liebfrauenkirche” (Our Lady's Church) เปนโบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง อายุกวา 900 ป และ “ศาลาประชาคม” รูปแบบ
สมัยฟนฟูศิลปะวิทยาการ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
เดินทางสู เมืองฮาเมลิน (Hamelin) ในรัฐแซกโซนีตอนลาง บนฝงแมน้ําเวเซอร
(ระยะทาง 177 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงจากนิทานกริมม
เรื่อง “นักเปาแหงฮาเมลิน” (The Pied Piper of Hamelin) หรือรูจักกันอีกชื่อวา “คนลาหนูแหง
เมืองฮาเมลิน” และกลาวกันวาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่เมืองนี้ ใหทานเดินเที่ยวชมยานเขตเมืองเกา
ที่ถือวาสวยงามที่สุดอีกเมืองหนึ่งของเยอรมนี อาคารบานเรือนเกาแกที่ยังอนุรักษไว ลักษณะ
บานเปนแบบ Half-Timbered Houses จะสรางโดยมีกรอบเปนไม ดานหนาเปนหนาจั่ว และมี
ลวดลายตางๆ พรอมตัวอักษรหรือตราประจําตระกูล บางหลังก็เปนรูปปนตางๆ ดูสวยงาม
แปลกตาจากเมืองอื่นๆ นําทานชม “The Rattenfängerhaus” ที่บอกเลากันมาวาเปนบานของ
คนจับหนู ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมเรอเนสซองส สรางตั้งแตปค.ศ. 1602
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Mercure Hotel **** หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
ฮาเมลิน – คาสเซิล – มารบูรก – แฟรงคเฟรต
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองคาสเซิล (Kassel) เมืองหลวงของแควนคาสเซิล ตั้งอยูริมฝงแมน้ําฟุลดา (Fulda) ไดรับการขนานนามวาเปน
เมืองหลวงแหงเสนทางสายเทพนิยายและเปนเมืองที่พี่นองกริมม อาศัยอยูที่นี่เกือบ 30 ป ดังนั้นสถานที่สําคัญหลายแหงใน
เมืองจะใหบรรยากาศเหมือนกับเรื่องราวที่เลาไวในเทพนิยายของพวกเขา (ระยะทาง 133 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
นําทานชมสัญลักษณของเมือง “รูปปนเฮอรคิวลิส” (Hercules Monument) ขนาดมหึมาที่ตั้งอยูบนเนินสูงของสวนพระราชวัง
วิลเฮลมสเฮอเฮอ (Bergpark Wilhelmshohe) ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 18-19 ถือวาเปนสวนสาธารณะที่โออาที่สุดแหงหนึ่ง
ของยุโรป ภายในสวนมีทั้งพิพิธภัณฑ แกลเลอรีภาพวาดและน้ําพุ ซึ่งองคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนให
Bergpark Wilhelmshohe เปนมรดกโลกในปค.ศ. 2013
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. เดินทางสู เมืองมารบูรก (Marburg) เมืองในยุคกลางที่มีเสนหอีกเมืองหนึ่ง
ของเยอรมนี รอดพ น จากสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เสีย หายเพี ย งเล็ ก นอ ย ถื อ เป น เมื อ ง
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งของประเทศ ตัวเมืองตั้งอยูในหุบเขาและมีแมน้ําลาหมไหลผาน
และเปนอีกเมืองหนึ่งที่สองพี่นองตระกูลกริมม ใชภูมิประเทศที่เปนเนินเขาของเมืองนี้
เรียบเรียงเรื่องราวในนิยายของเขา (ระยะทาง 91 ก.ม. ใชเวลา เดินทางประมาณ 1.30
ช.ม.) มี “ปราสาทมาร บู ร ก ” ตั้ ง อยู บ นเนิ น เขา มองเห็ น แต ไ กล (ป จ จุ บั น จั ด เป น
พิพิธภัณฑ) ชม “โบสถอลิซาเบธเคอรเช” (Elisabethkirche Church) โบสถแบบโกธิค
ที่เกาแกที่สุดในเยอรมนี สัญลักษณที่โดดเดนของเมือง สรางในปค.ศ. 1235 โดย Teutonic Knights อัศวินผูซื่อสัตยของเซนต
อลิซาเบธแหงฮังการี ที่เคยปกครองและสรางความเจริญใหแกเมืองนี้ แลวเขาสูยานใจกลางเมือง บริเวณทางเดินปูดวยหิน ตาม
สมัยยุคกลาง ประกอบดวยอาคารบานเรือน, ตลาดรานคา, ศาลาวาการเมืองสวยงามแบบโกธิค ฯลฯล ใหทานเดินเที่ยวบริเวณ
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“ถนนคนเดิน” ซึ่งจัดเปนถนนคนเดินแรกเริ่มของเยอรมนี แบงเปนโซนเฉพาะ สองขางทางอาคารบานเรือนตกแตงสวยงาม
แบบ Half Timberd House จนเคยไดรับรางวัลดานความสวยงามมาแลว
เดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรต (Frankfurt) ตั้งอยูในรัฐเฮสเซิน (Hessen) เปนเมืองใหญอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยูบนฝงแมน้ํา
ไมน (Main river) เปนเมืองศูนยกลางการเงินและการคลังของทั้งประเทศ และถือเปนเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในสหภาพยุโรป ใน
ตัวเมืองเต็มไปดวยตึกสูงระฟาทันสมัย แตก็ยังคงอนุรักษอาคารบานเรือนเกาแกที่หลงเหลืออยูจากสงครามโลกครั้งที่สองอยู
(ระยะทาง 198 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ช.ม.)
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Holiday Inn Alte Hotel  หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
แฟรงคเฟรต – กรุงเทพฯ
08.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. นําทานเดินทางสู “จัตุรัสโรเมอร” (RÖmer Square) ซึ่งเปนศูนยกลางเกาแกของเมือง มาตั้ง
แตศตวรรษที่ 14-15 แตในชวงสงครามโลกในปค.ศ. 1944 อาคารบานเรือนไดถูกทําลาย
แตก็ไดซอมแซมสรางขึ้นใหม ชมอาคารกึ่งไมซุง 9 หลังที่เทศบาลเมืองได ครอบครองจาก
ตระกูลพอคาที่มั่งคั่งมาตั้งแตปค.ศ. 1405 ปจจุบันหลังที่อยูตรงกลางเปนที่ทําการของ
“ศาลาเทศบาลเมือง” โดยที่ชั้นบนของอาคารเปนหองโถงจักรพรรดิ (Emperor’s Hall)
สถานที่จัดเลี้ยงรับรองในโอกาสที่จักรพรรดิองคใหมไดรับการแตงตั้งและในบริเวณ
จัตุรัสยังมี “โบสถเซนตนิโคลัส” และ “น้ําพุแหงความยุติธรรม” ที่แกะสลักเปนรูปเทพธิดาแหงความยุติธรรมชื่อ จัสทิเตีย
(Goddess Justitia) แลวไปชม “มหาวิหารแฟรงคเฟรต” (Frankfurt Cathedral) หรือ “มหาวิหารบารโธโลมิว” เปนโบสถ
คาทอลิกที่ใหญโตและสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค เคยถูกทําลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 แตก็ไดบูรณะขึ้นใหมแสะ
เสร็จสมบูรณในปค.ศ. 1950 อิสระใหทานเดินชอปปงบริเวณ “ถนนซีล” (Zeil) ถนนชอปปงสายหลักของเมือง เปนถนนคน
เดินที่คราคร่ําไปดวยฝูงคน เพราะเต็มไปดวยหางสรรพสินคา ที่ใหญและเปนที่รูจักไดแกหาง Karstadt, My Zeil และรานคา
มากมายที่จําหนายสินคาหลากหลายประเภทไดแก อุปกรณเครื่องครัวที่ทันสมัยและคุณภาพดี,ไวน, รองเทา, เสื้อผาแฟชั่น,
ของตกแตงบาน, ของที่ระลึก, ชอคโกแลต, ไสกรอก และรานกาแฟ ฯลฯ (รานคายุโรปจะปดวันอาทิตย)
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
14.00 น. เดินทางสู เมืองฮาเนา (Hanau) บานเกิดของพี่นองตระกูลกริมมในศตวรรษที่ 18 (ระยะทาง 28 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
40 นาที) เปนเมืองเล็กๆ เงียบสงบ แวะถายรูปกับ “รูปปนพี่นองตระกูลกริมม” ที่ตั้งอยูบริวณจัตุรัสใจกลางเมือง มีความสูง 6.5
เมตร และเดินเที่ยว “เขตเมืองเกา” ชมอาคารศาลาวาการเมืองหลังเกา ที่มีโครงไมสีขาวแดงเดนสวยงาม สรางตั้งแตศตวรรษที่
16 ไดเวลาสมควรเดินทางสู สนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต (Frankfurt Airport) (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
40 นาที)
20.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923 (ใชเวลาเดินทาง 10.50 ช.ม.)
วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
12.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************
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อัตราคาบริการ
ผูใหญ

เด็ก (4-11 ป)

เด็ก ( 4-6 ป)

(พักหองละ 2 ทาน) พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน

83,700.-

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เสริมเตียง

ไมเสริมเตียง

75,700.-

67,700.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

10,900.-

จองตั๋วเครื่องบินเอง
หักคืน
31,000.-

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ - แฟรงคเฟรต - กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น**
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือน มกราคม 2562
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาเยอรมนี (เชงเกน) พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 5 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3
ทาน) หรือ หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพัก
ของแตละโรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12 ช.ม / วัน)
รวมทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลระหวางการเดินทาง ทานละ 2,000,000 บาท
คาบริการสงกระเปาที่หองพักในโรงแรมทุกโรงแรม (ทั้งเขาและออก) ทานละ 1 ใบเทานั้น
(กระเปาใบใหญควรมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.)
อัตรานี้ไมรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (ขึ้นกับความพอใจในการบริการ)
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เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง










บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจํา
โรงแรม, รถโคชรับอากาศที่ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน

NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผล
ใดๆ อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอ
วีซาเดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห
กอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ
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เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศเยอรมนี
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา 7-10 วันทําการ
ผูท ยี่ น
ื่ วีซา เยอรมัน ตองมาแสดงตนทีส่ ถานทูต เพือ่ สแกนลายนิว้ มือ
1.

พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาประเทศ
เยอรมนีหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
** ตองมีหนาวาง ที่ไมมต
ี ราประทับอยางนอย 4 หนา**

2.

รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซ.ม.) จํานวน 2 รูป (ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)**ฉากหลังตองมีสีขาวเทานั้น**
หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา, ไมยิ้ม และตองไมมีลวดลาย, ไมเปนสีเขม ตองไมมีการแตงภาพถาย และหามเปนภาพที่ถายสแกนจาก
คอมพิวเตอร, ถายจากกลองดิจิตอลหรือโพลาลอยด ไมใชรูปรับปริญญา

3. สําเนา ทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุไมถึง 20 ป)
4. สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปนนาง) / สําเนาใบหยา (ถามี)
5. สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี)
6. หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง จากบริษัทฯที่ทานทํางานอยู (ออกหนังสือไมเกิน 1 เดือน ในวันยื่นวีซา) ตองเปน ภาษาอังกฤษ
เทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น
จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการคาที่มีชื่อของผูเดินทางเทานั้น
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กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคาหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการแล
ชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย พรอมหนาวัตถุประสงค คัดลอกมาไมเกิน 3 เดือน ในกรณีที่มีกรรมการ
ผูลงนามมากกวา 1 ทาน ใหแนบจดหมายรับรองการทํางานประกอบดวย
 กรณีทําธุรกิจสวนตัวแตมิไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูตเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร
ขาราชการเพียงอยางเดียว เปนหลักฐานยื่นตอสถานทูตได
 กรณีที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทานั้น พรอมสําเนาบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษาดวย
 แมบาน แสดงเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาสมุดเงินฝาก, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่สามี
เสียชีวิตใหแนบเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร)
** การเงิน : หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก (Bank Guarantee) และถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน ปรับเลมเปนเดือนปจจุบัน) ควรเลือก
เลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมียอดลาสุด ที่แสดงวาเพียงพอที่จะครอบคลุมถึงคาใชจายในการเดินทาง ** ในกรณีที่
เดินทางเปนครอบครัว หากใช บัญ ชีใดบัญ ชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ า ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ดว ย
**บัญชีกระแสรายวันไมสามารถนํามายื่นวีซาได**


7

8.

กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่งจะตองขอหนังสือยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดา และบุตร
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน
หรือเจาหนาที่ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศกลุมเชงเกนเปนการถาวร
 ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของทางสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
**********************************************

