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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4  ช้ัน 6 อาคารเอส กรุ๊ป ศูนย์การค้าเมโทร ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มักกะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร. 02 651-6900  (อตัโนมติั)   โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตเลขท่ี 11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

(สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  เน่ืองจากโปรแกรมของบริษทัฯ ถูก “คดัลอก” จากหลายบริษทัทวัร์) 
 

เยอรมัน - เจาะเกราะบาวาเรีย 
 

 “เยอรมัน” ดินแดนของอนารยะชนในอดีต  ผูซ่ึ้งเคยดบัรัศมีอนัเจิดจา้ของจกัรวรรดิโรมนัมาแลว้
เม่ือโรมนัล่มสลาย  ชาวเยอรมนัไดย้กฐานะของตนจากอนารยะชนข้ึนเป็นเผา่อารยนัอนัสูงส่ง  และพยายาม
สร้างความยิง่ใหญ่ใหเ้ป็นมหาอ านาจ  จนเกือบจะครองความเป็นเจา้โลกอยูร่อมร่อหลายหนแลว้  ในช่วงท่ี
พยายามยกฐานะนั้นวุน่วายไม่นอ้ย  เพราะแต่เดิมเม่ือยงัไม่มีชาติเยอรมนันั้น  บนแผน่ดินเตม็ไปดว้ยแวน่
แควน้นอ้ยใหญ่ท่ีไม่ข้ึนต่อกนัซ่ึงต่างมีวฒันธรรม  ประเพณีและศิลปะของตนเอง  ดงันั้นเราจึงเห็นไดว้า่ไม่
วา่จะเป็นอาคารบา้นเรือน  การแต่งตวั  การใชชี้วิตประจ าวนั  และงานเทศกาลของแต่ละแห่งจึงไม่ซ ้ ากนัเลย  
ทั้งน้ีเน่ืองจากเยอรมนัเพิ่งรวมตวักนัส าเร็จเม่ือไม่ก่ีอายคุนน่ีเอง 
 ไวท ์เอเลแฟนทฯ์ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกบัเรา  เยีย่มเยยีนแผน่ดินแห่งอศัวนิผูก้ลา้ น าท่านชม
ปราสาทท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยาย  ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติอนับริสุทธ์ิแห่งเทือกเขาแอลป์ 
 

ก าหนดการเดินทาง  
 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ  
21.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  รหสั TK  ROW 

U11-U12 (ใชป้ระตูทางเขา้อาคารหมายเลข 10) 
23.35 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TK 061  มุ่งหนา้สู่ อิสตนับูล ประเทศตุรกี 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  กรุงเทพ-นูเรมเบิร์ก -โรเทนเบิร์ก 
06.00 น. ถึงสนามบินอนัตาเติร์ก  รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อบินต่อสู่นูเรมเบิร์ก  ประเทศเยอรมนี 
11.05 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี TK 1505 มุ่งหนา้สู่เมืองนูเรมเบิร์ก  (NUREMBERG) เมืองใน

แควน้บาวาเรีย  ดินแดนท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของพรรคนาซี  เป็นฐานบญัชาการในการ
ประชุมลบั 
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12.50 น. ถึงนูเรมเบิร์ก  น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง   
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ชมร่องรอยเมืองเก่าบริเวณตลาดและยา่นใกลเ้คียงของ นูเรมเบิร์ก เมืองท่ีสร้างข้ึนในยคุ

กลางและสวยงามท่ีสุดในเยอรมนั  เมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่ีมีการเปิดเดินรถไฟสายแรกของ
เยอรมนั  เม่ือ ปี ค.ศ.1835  ตอนนั้นมีระยะทางเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น  น าท่านชม  
ปราสาทไคเซอร์บวร์ก (KAISERBURG)  ท่ีปัจจุบนัน้ีถือเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองนูเรมเบิร์กไปแลว้  เป็นปราสาทหินทรายท่ี
สร้างข้ึนคร้ังแรกประมาณศตวรรษท่ี 12  ต่อมาถูกท าลายเสีย
หายไปมากในปี ค.ศ. 1420  แต่ไดรั้บการบูรณะข้ึนมาใหม่ใน
ราวศตวรรษท่ี 15-16  เป็นปราสาทท่ีมีขนาดใหญ่และสง่างาม
มาก  นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งศึกษางานสถาปัตยกรรมของ
ยโุรปในยคุโบราณท่ีส าคญัแห่งหน่ึง  ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางสู่  เมืองโรเทนเบิร์ก 
(ROTHENBURG) ซ่ึงเป็นเมืองยคุกลางท่ีสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของเยอรมนัท่ีอยูบ่นถนน
สายท่ีเรียกกนัวา่ “ถนนสาย 
โรแมนติค” ท่านจะหลงรักเมืองน้ีอยา่งแน่นอน เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม  EISENHUT 
หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  โรเทนเบิร์ก-มิวนิค-การ์มิช 
07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) เมืองหลวงของ
แควน้บาวาเรีย  หน่ึงในเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและส าคญัของเยอรมนั  อยูไ่ม่ไกล
จากเทือกเขาแอลป์  มิวนิคไม่เป็นแต่เพียงศูนยก์ลางวฒันธรรมชั้นแนวหนา้
เท่านั้น  แต่ยงัเป็นเขตเศรษฐกิจเฟ่ืองฟูในบริเวณตอนใตข้องประเทศ  ทั้งยงั
เป็นเมืองท่ีมีความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรม  ประกอบกบัมีภูมิประเทศ
แวดลอ้มท่ีสวยงาม  จึงท าใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าประทบัใจท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
เยอรมนั  สถาปัตยกรรมในเมืองน้ีลว้นแลว้แต่เป็นงานในยุคบาโรก  จนผลงาน
ต่างๆ ในยคุบาโรกไดก้ลายเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของเมืองมิวนิคไปใน

ศตวรรษท่ี 19 พระเจา้ลุดวคิท่ี 2 (LUDWIG II) กษตัริยช์าวบาวาเรียนไดต้รัสประกาศวา่ 
“ฉันจะสร้างเมืองมิวนิคให้ไว้เป็นเกยีรติยศแก่ประเทศเยอรมัน  ใครกต็ามไม่เคยเห็นเมือง
นีก้จ็ะไม่รู้จักเยอรมัน”  และพระองคก์็ทรงรักษาสัญญาท่ีใหไ้ว ้  โดยไดส้ร้างอาคารแบบ
บาโรกท่ีงดงามอลงัการไวม้ากมาย  นอกจากน้ีมิวนิคยงัมีช่ือเสียงเก่ียวกบั  เทศกาลด่ืมเบียร์  
หรือ OCTOBER FEST  ซ่ึงเป็นเทศกาลหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทัว่ทุก
สารทิศ   
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12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าชม พระราชวังนีมเฟนบวร์ก  (NYMPHENBURG  PALACE) ซ่ึงออกแบบและสร้าง

โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนระหวา่งปี ค.ศ.1664-1674 เพื่อใช้เป็นท่ีประทบัในฤดูร้อนของ
มเหสีแห่งซาวอย (SAVOY)  ตวัอาคารหลักของพระราชวงัแห่งน้ีถูกต่อเติมเร่ือยมาจน
ใหญ่โตโอ่อ่าและซบัซ้อนเป็นอยา่งมาก  โดยมีการสร้างอาคารเพิ่มท่ีปีกทั้งสองขา้งเป็นตวั
ตึก 3 ชั้น  ให้ชั้นสองต่อเช่ือมเขา้กบัตวัอาคารใหญ่  ส าหรับในส่วนของปีกท่ีถูกต่อเติมข้ึน
นั้นไดแ้สดงให้เห็นถึงอิทธิพลของงานสถาปัตยกรรมฝร่ังเศส  นอกจากจะมีตวัอาคารหลกั
ท่ีใหญ่โตโอ่อ่าแลว้  ยงัมีอาคารยอ่ยๆ ท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงอีกถึง 4 หลงั  ส าหรับอาคาร
หลงัท่ีส าคญัท่ีสุดในหมู่ทั้ง 4 หลงัคืออามาเรียนบวร์ก (AMALIENBURG) ซ่ึงภายในถูก
ตกแต่งและประดบัประดาดว้ยงานปูนป้ันสีทองอนังดงามตระการตา ตามแบบของรอคโค
โค  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นงานตกแต่งแบบรอคโคโคช้ินเอกของประเทศเลยทีเดียว  
ชม ศาลาว่าการเมือง (RATHAUS) ท่ีไดรั้บการออกแบบใหดู้สง่างามและแขง็แกร่งโดยนกั
ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมคือ G.HAUBERISSER ศาลาว่าการแห่งน้ีมีความสูงถึง 93 
เมตร ลกัษณะเด่นของศาลาวา่การเมืองแห่งน้ี อยูต่รงท่ีทุกๆ วนัเวลา 5 โมงเชา้ และในช่วง
ฤดูร้อนเวลา 5 โมงเยน็ ท่านจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงเพลงอนัไพเราะ  ขณะเดียวกบัท่ี
เหล่ารูปป้ันในขบวนพิธีแต่งงานของดยคุวิลเล่ียมท่ี 5 กบั RENATE VON LOTHRINGEN  
จะเร่ิมออกมาเคล่ือนไหวไปมา  ตุ๊กตาท่ีเคล่ือนไหวไดจ้ะแบ่งเป็นสองส่วน  ส่วนบนเป็น
ส่วนของพระราชาและพระราชินี  มีอศัวินและทหารข่ีม้าผ่านไปมา  ส่วนล่างเป็นของ
ประชาชนและตวัตลกท่ีก าลงัเตน้ร าและท างาน  พอเสียงเพลงข้ึนอยา่งเช่ืองชา้  ตุก๊ตาทุกตวั
จะเคล่ือนไหวไปตามหน้าท่ีของมนั อศัวินข่ีมา้สองตวัจะประลองฝีมือกนับนหลงัมา้ บท
เพลงท่ีบรรเลงออกมาใชเ้วลาประมาณ 13 นาที หลงัจากท่ีเสียงระฆงับอกเตือนเวลาสิบเอ็ด
คร้ังฉากสุดทา้ยจะเป็นเสียงของเจา้ไก่ท่ีโผล่ตวัออกมาขนั พร้อมกระพือปีกของมนัอย่าง
น่ า รั ก  จ า ก นั้ น เ ดิ น ท า ง สู่ ท่ี พั ก ใ น เ มื อ ง ก า ร์ มิ ช  (GARMISCH) โ ร ง แ ร ม  
PARTENKIRCHNER   หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง  การ์มิช-เพรน-การ์มิช  
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ อิสระกบัการชมเมืองตามอธัยาศยั 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย ออกเดินทางต่อไปยงั เพรน (PRIEN) น าท่านล่องเรือไปชม ปราสาทแฮร์เร็มชิมเซ

(HERREN CHIEMSEE) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเกาะแฮร์เร็มอินน์เซล (HERREN INNSEL) 
 

 
 

ในทะเลสาบชิมเซ (CHIEMSEE) ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตบาวาเรียตอนบน  จึง
ไดรั้บสมญาวา่ BAVARIAN SEA ปราสาทแห่งน้ีสร้างโดยพระเจา้ลุควคิท่ี 2  แวดลอ้มไป
ดว้ยสนามหญา้เขียวขจี  น ้าพุขนาดใหญ่  และสวนดอกไมท่ี้ก าลงับานสะพร่ังซ่ึงอยู่
ทางดา้นหลงัของตวัปราสาท  พระเจา้ลุดวคิท่ี 2 ทรงตั้งพระทยัใหผู้ม้าเยอืนซ่ึงเขา้มาจาก
ทางดา้นหนา้  ต่ืนตะลึงกบัความงามของอุทยานเม่ือมองผา่นหนา้ต่างกระจกของตวั
ปราสาทออกไปสู่ดา้นหลงั ปราสาทแห่งน้ีมีพระราชวงัแวร์ซายส์เป็นแม่แบบและแรง
บนัดาลใจโดยตรง  พระเจา้ลุควคิท่ี 2 ถึงกบัเสด็จไปปารีสในปี ค.ศ.1874 เพื่อศึกษา
รายละเอียดในการก่อสร้างแวร์ซายส์ดว้ยพระองคเ์อง  โดยตั้งพระทยัท่ีจะสร้างปราสาท
หลงัน้ีใหย้ิง่ใหญ่กวา่  แต่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ เม่ือพระองคส้ิ์นพระชนมล์งในปี ค.ศ.1886 
การก่อสร้างเพิ่งจะแลว้เสร็จสมบูรณ์เฉพาะตวัตึกกลาง ส่วนปีกทางดา้นเหนือเพิ่งจะข้ึน
โครงไดค้ร่าวๆ ในขณะท่ีปีกทางดา้นใตเ้พิ่งจะวางรากฐานเท่านั้นเอง  ปราสาทแห่งน้ีเร่ิม
สร้างในปี ค.ศ.1878-1885 และการก่อสร้างน้ีก็ไม่มีวนัท่ีจะแลว้เสร็จสมบูรณ์ได ้  เน่ืองจาก
รัฐบาลบาวาเรียตอ้งการรักษาสภาพความเป็นจริงทุกอยา่งทางประวติัศาสตร์ไว ้  น าท่าน
เดินทางกลบัสู่ท่ีพกัท่ีเมืองการ์มิช โรงแรม PARTENKIRCHNER  หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง  การ์มิช-ฟุสเซน-ลนิเดา 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางไปชม ปราสาทลนิเดอฮอพ (LINDERHOF) ซ่ึงพระเจา้ลุควคิท่ี 2 ทรง

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสในการสร้างปราสาทหลงัน้ีตาม
แบบรอคโคโค  ปราสาทแห่งน้ีสร้างอยูบ่นเนินเขาท่ีอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,600 เมตร  
เน่ืองจากพระองคท์รงโปรดใหห้าท าเลท่ีตั้งท่ีห่างไกลและสงบเงียบ ลงมือก่อสร้างในปี 
ค.ศ.1874-1878  อาคารออกแบบโดย  GEORG  VON  DOLLMANN   น าท่านสัมผสักบั
การประดบัตกแต่งท่ีงดงาม ณ บริเวณชั้นล่างของตวัปราสาท ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบั
ภาพเขียนของจิตรกรชาวฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ มากมายท่ีน่ี  ส าหรับสวนดา้นหลงัก็
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ไดรั้บการ
ตกแต่ง
อยา่ง
มากมาย
เช่นกนัคือ
มีทั้ง
ทะเลสาบเล็กๆ  พลบัพลาท่ีประทบัตามสไตลแ์ขกมวัร์ (MOORISH PAVILLION) น ้าตก
และน ้าพุแห่งพระสมุทร (NEPTUNE)  ซ่ึงพุง่สูงถึง 35 เมตรเลยทีเดียว  แลว้เดินทางสู่เมือง
ฟุสเซน (FUSSEN) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย น าชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) เป็นปราสาทท่ียิง่ใหญ่โดดเด่น

อยูก่ลางหุบเขาใกลเ้มืองมิวนิค ถูกออกแบบมาเพื่อพระเจา้ลุควคิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย  
ปราสาทหลงัน้ีสร้างอยูร่ะหวา่งทะเลสาบชวาน (SCHWANSEE) และ ทะเลสาบแอลป์  
(ALPSEE) ในปี ค.ศ.1869-1886 จุดเด่นและน่าสนใจของปราสาทหลงัน้ีอยูต่รงท่ีภายใน
หอ้งต่างๆ จะมีการตกแต่งประดบัประดาภาพเขียนท่ีเป็นฉากในละคร  หรือต านานท่ีมี
ช่ือเสียงของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามท่ีเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์แห่งเทพนิยายน่ีเอง  ท่ีท าให้
วอลท ์ดีสนียไ์ดน้ าแบบจ าลองไปสร้างไวท่ี้ดีสนียแ์ลนด ์ลอสแองเจลิส  ไดเ้วลาพอสมควร
เดินทางสู่เมืองลินเดา (LINDAU)  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม BAYERISCHER HOF  
หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมท่ีพกั 
 

วนัที่หกของการเดินทาง   ลนิเดา-เมียร์สบวร์ก-อุทยานไมเนาว์-ติติเซ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
เชา้ เดินทางสู่เมืองเมียร์สบวร์ก (MEERSBURG) เพื่อน าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มไปยงัอุทยาน

ธรรมชาติไมเนาว์  (MAINAU NATURE 
PARK) ซ่ึงเป็นอุทยานธรรมชาติท่ีงดงาม
บ น เก าะก ล างท ะ เล ส าบ   เชิ ญ ท่ าน
เพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย เดินทางโดยรถโคช้ต่อไปยงั เมืองติติเซ 

(TITISEE) เมืองสวยงามริมฝ่ังทะเลสาบติ
ติเซ เพื่อเขา้พกัท่ีโรงแรม 
ALEMANNENHOF หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมท่ีพกั 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง  ติติเซ-สตุ๊ดการ์ต- บาเดน บาเดน 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
09.30 น. น าท่าน ล่องเรือในทะเลสาบ เพื่อชมทศันียภาพและความงามอนัเล่ืองลือของ เมืองติติเซ่ 

(TITISEE)  
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางต่อไปยงั เมืองสตุ๊ดการ์ด (STUTTGART)  ถึงท่ีหมายแลว้  น าชม พพิธิภัณฑ์รถ

เบนซ์  สตุด๊การ์ดเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในฐานะเมืองท่ีผลิตรถเมอร์ซิเดส เบนซ์มาตั้งแต่ตน้ 
เบนซ์เป็นรถท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นรถยนตท่ี์ดีท่ีสุดในโลก หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เป็น
ยอดรถยนตท่ี์เคยไดรั้บชยัชนะในการแข่งรถยนตสู์ตรหน่ึงมาแลว้  บริษทัรถยนตเ์มอร์ 
ซิเดส เบนซ์ เป็นการรวมตวักนัของบริษทัรถยนตช่ื์อดงัสองแห่งท่ีก่อตั้งโดยคาร์ล เบนซ์
(KARL BENZ) และ กอตตลิ์ป ไดมเลอร์ (GOTTLIEB DAIMLER) ซ่ึงเป็นนกัประดิษฐ์
เคร่ืองยนตช์ั้นน าของเยอรมนั  จนต่อมาเป็นท่ีรู้จกักนัในนามบริษทั ไดมเลอร์ เบนซ์ จน
ปัจจุบนัน้ีไดก้ลายมาเป็นบริษทั ไครส์เลอร์ ไดมเลอร์  ท่านจะไดรู้้จกักบัการววิฒันาการ
ของเคร่ืองยนตใ์นรูปแบบต่างๆ ก่อนจะกลายมาเป็นรถ 3 ลอ้คนัแรกท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
เคร่ืองยนตแ์บบสูบเดียว 4 จงัหวะท่ีถูกแนะน าใหโ้ลกรู้จกัเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม ปี ค.ศ. 
1886  ชมรถ 3 ลอ้เคร่ืองคนัแรกของโลกคนัท่ีวา่น้ี  และรถยนตค์นัอ่ืนๆ ท่ีเป็นววิฒันาการ
ของรถยนตเ์ร่ือยมาจนกระทัง่รถ “เจา้ธนูเงิน” ซิลเวอร์ แอร์โรว ์ (SILVER AIRROW) ซ่ึง
เป็นรถแข่งสูตรหน่ึงของเบนซ์ไดรั้บต าแหน่งท่ีหน่ึงในฐานะรถยอดเยีย่มและผูข้บัข่ียอด
เยีย่มประจ าปี ค.ศ. 1998 (ท่านจะไดช้มในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีดว้ย) เชิญท่านทราบท่ีมาของ
ช่ือ “เจา้ธนูเงิน” น้ีดว้ยวา่น่าสนใจเพียงใด ? น่ีเป็นเคร่ืองยนืยนัวา่เบนซ์ เป็นรถยอดเยีย่ม
คนัหน่ึงของโลก  และเป็นวฒันธรรมยานยนตช่ื์อกอ้งของเยอรมนัและของโลกไปแลว้  
จากนั้นเดินทางสู่เมือง บาเดน บาเดน (BADEN  BADEN)  น าเขา้ท่ีพกัโรงแรม 
STEIGENBERGER EUROPAISCHER HOFหรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง    บาเดน บาเดน-บาด วมิพ์เฟน-ไฮเดลเบิร์ก 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
เชา้ น าท่านเดินชม เมืองบาเดน บาเดน ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งป่าด า (BLACK FOREST) และไร่องุ่น

บาเดน บาเดนเป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่มีท่ีพกัตากอากาศเพื่อสุขภาพท่ีหรูหรามากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ในเยอรมนั  น าท่านชม สวนสาธารณะ ท่ีแสนจะร่มร่ืนและยาวท่ีสุดของโลกคือประมาณ 3 
กิโลเมตรซ่ึงเตม็ไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ๆ จากทุกมุมโลก  ชม ซากห้องอาบน า้ในยุคโรมัน 
(ROMAN RUINES) ซ่ึงท าใหเ้มืองบาเดน บาเดนเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเจริญ
ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคน้ีในยคุโรมนั  ชม สถานพนันคาสิโน ซ่ึงดดัแปลงมาจากโรง 
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ละคอนในยคุก่อน  ท่านจะไดช้มความสวยงามอลงัการในการตกแต่งภายในท่ีน่าต่ืนตาต่ืน
ใจราวกบัพระราชวงัแวร์ซายส์ทีเดียว (ในช่วงเวลาน้ีไม่มีการเล่นการพนนั) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) เมืองอนัเป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดของเยอรมนั  และ ณ ท่ีน้ีเองไดมี้การก่อตั้งสมาคมของเหล่านกักวยีคุ 
โรแมนติคข้ึน  ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19  อนัไดแ้ก่ BRENTANO , EICHENDORFF 
และ VON  ARNIM ในปัจจุบนัน้ีไฮเดลเบิร์กเป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยนกัศึกษาและ
นกัท่องเท่ียวมากมาย  หมุนเวยีนผลดัเปล่ียนกนัมาเยีย่มเยยีน  ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นเมืองท่ี
ยงัคงลกัษณะบรรยากาศเช่นเดียวกบัในยคุโรแมนติคของยุโรปไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม  ตวัเมือง
ตั้งอยูช่ายป่า ODENWALT  ริมแม่น ้าเนคคาร์ (NECKAR) จึงนบัไดว้า่มีองคป์ระกอบของ
เมืองท่ีมากท่ีสุดแห่งหน่ึง  ถึงไฮเดลเบิร์ก เชิญทุกท่านอิสระในการชอ้ปป้ิงของฝากทาง
บา้น ไดเ้วลาพอสมควรน าสู่ท่ีพกัโรงแรม LEONARDO หรือระดับเดียวกนั 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
 

วนัทีเ่ก้าของการเดินทาง  ไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้  
เชา้ น าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้าเนคคาร์  (NECKAR) 

สันนิษฐานวา่ แต่เดิมจะเป็นป้อมปราการมาก่อนแต่ภายหลงัมาเปล่ียนเป็นท่ีอยูอ่าศยั  
ส่วนประกอบของปราสาทแห่งน้ี  ถูกน ามาจากหลายท่ีดว้ยกนัส าหรับส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ของปราสาทแห่งน้ีคือ เสาแกรนิตแบบโรมนั  ซ่ึง ELECTOR PHILIP น ามาจากพระราชวงั
หลวงของพระเจา้ชารลส์เลอมาร์น  ใน INGELHIM ซ่ึงอยูท่างดา้นขวามือขา้งหลงัประตู
ของหอคอย  ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างต่อเติมเร่ือยมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  จนกระทัง่ถึง
สงคราม 30 ปี  ดงันั้นจึงท าใหเ้ราพบรูปแบบของสถาปัตยกรรมหลากหลาย  ณ ปราสาท
แห่งน้ี  ไม่วา่จะเป็นโกธิค เรอเนอซองส์ หรือบาโรก หลงัจากน้ันเชิญชิมไวน์ขาวของ
เยอรมันในห้องเกบ็ไวน์โบราณของปราสาท  ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบิน 
แฟรงเฟิร์ต 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย เดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) ซ่ึงตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้าไมน์  เป็นเมืองท่ีมี

ประวติัต่อเน่ืองอนัยาวนานมาหลายศตวรรษ  เคยเป็นสถานท่ีซ่ึงกษตัริยแ์ละพระจกัรพรรดิ
ใชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีสวมมงกุฎและราชาภิเษก  ในปัจจุบนัแฟรงคเ์ฟิร์ตกลายเป็นเมือง
ศูนยก์ลางการคมนาคมเช่ือมโยงไปทัว่ประเทศ  จนไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงทางการคา้ของ
เยอรมนี  ทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีหลากหลายแห่งหน่ึง   

18.00 น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี TK1590   สู่อิสตนับูล   
22.00 น. ถึงอิสตนับูล  เตรียมตวัเปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ   
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23.35 น. ออกเดินทางโดย เท่ียวบินท่ี TK060   กลบักรุงเทพมหานคร 
 

วนัทีสิ่บของการเดินทาง  กรุงเทพฯ  
13.05 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ  และความประทบัใจ  

----------------------------------------------------- 

อตัราค่าบริการ ผูใ้หญ่ท่านละ     บาท  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี ท่านละ    บาท   (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

 พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ  บาท 
 

อตัรานีร้วม ค่าตัว๋เคร่ืองบิน  กรุงเทพฯ-นูเรมเบิร์ก//แฟรงเฟิร์ต-กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์
ไลน์ ชั้นธรรมดา  

 ค่าท่ีพกัอยา่งดีในประเทศเยอรมนัตามท่ีระบุในรายการจ านวน 7 คืน  
 ค่าอาหารคุณภาพดีทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ความรู้ชาวเยอรมนับรรยายชม  
 ค่ามคัคุเทศกช์าวไทยคอยบรรยายประกอบตลอดการเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเยอรมนั (เฉพาะหนงัสือเดินทางไทย) 
 ค่าภาษีสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  
อตัรานีไ้ม่รวม ค่าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากท่ีระบุ  
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดเส้ือผา้  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินจากท่ีสายการบินก าหนดท่านละ 20 กิโลกรัม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 

หมายเหตุ เน่ืองจากรายการข้างต้นเป็นรายการทีเ่สนอขายตลอดปี  บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงรายการเดินทางอนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ เช่น  การเปลีย่นแปลงตารางการ
บินภายในประเทศน้ัน ๆ  หรือบังเอญิตรงกบัวนัหยุดเทศกาลประจ าปี  หรือเน่ืองจาก
ฤดูกาลทีเ่ปลีย่นแปลง  จนท าให้ไม่สามารถด าเนินไปตามรายการข้างต้นได้  ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษัทฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอ่ืน
ทดแทนตามความเหมาะสม  ทั้งนีจ้ะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา  (ผูเ้ดินทางตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตดว้ยตนเอง) 
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 1. หนงัสือเดินทาง มีอายุเหลือใชง้านเกิน 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านั้น  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
 3. หลกัฐานแสดงฐานะทางการเงินจากธนาคาร โดยระบุช่ือผู้เดินทางทุกท่านที่ร่วมเดินทาง 

พร้อมทั้งส าเนาสมุดฝากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือน 
 4. จดหมายรับรองการท างาน (เป็นภาษาองักฤษ) 
  - ถา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั ขอเอกสารการจดทะเบียนและหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนบริษทั  (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 
  - ถา้หากเป็นเด็กนกัเรียน  ขอหนงัสือรับรองวา่เป็นนกัเรียนจากโรงเรียนนั้น 
 5. ส าเนาทะเบียนบา้น  
 6. ท่ีอยูปั่จจุบนั  ท่ีอยูท่ี่ท  างาน โดยละเอียดชดัเจน  พร้อมเบอร์โทรศพัท ์

 7.คู่สมรส  กรุณาแนบส าเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด 
 8. ผูเ้ดินทางท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  ถา้ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-มารดา  ตอ้งแสดงหนงัสือยินยอม

ใหเ้ดินทางไดจ้ากบิดา-มารดา  หรือบุคคลผูมี้อ านาจปกครองตามกฏหมาย  กรณีบิดา
หรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวท าหนงัสือยนิยอม  ผูร้้องตอ้งแสดงหลกัฐานดว้ยวา่บิดาหรือ
มารดาผูน้ั้นดว้ยวา่บิดาหรือมารดาผูน้ั้นเป็นผูมี้อ  านาจปกครองแต่เพียงผูเ้ดียวจริง 


