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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ  

21.00 น. คณะพบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4 
ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ 
ส้ันๆ ว่า HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้าม

น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อ
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  [ICAO] 

▪  หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้ 
▪ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมัน (Germany) โดยเท่ียวบินท่ี TG920  
 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ไฮเดลเบิร์ก – สตุ๊ดการ์ท 
06.00 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต “Flughafen Frankfurt Am Main International” ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

(Frankfurt) ประเทศเยอรมนั (Germany) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเร่ิมตน้เท่ียว ประเทศเยอรมัน (Germany) เร่ิมกนัท่ี เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) 

(ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่านชม เมืองไฮเดลเบร์ิก (Heidelberg) เมืองน้ีถือเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ ประเทศเยอรมัน (Germany) โดยจะพาคณะชาวฮิตเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
“Heidelberg Castle” ท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขาเหนือ แม่นํ้าเนคคาร์ “Neckar River” ตวัปราสาทโบราณน้ียงัถือเป็นปราสาท
ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1300 ถือเป็นจุดเด่นของเมืองน้ี และ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” แห่งน้ียงั
ไดรั้บการบูรณะมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือทาง Unesco ได้ประกาศให้ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” 

เป็นมรดกโลกในเวลาต่อมา  เร่ิมจากทางเขา้ ปราสาทประตหูน้า “Main Gate” ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 และอยูม่าเกือบ 
200 ปีก่อนโดนถล่มใน Nine Year’s War แลว้มาสร้างใหม่ในศตวรรษท่ี 18 หลงัจากนั้นก็คงอยูคู่่ปราสาทมาตลอด เลยดู
สมบูรณ์ดีไม่มีจุดไหนพงัทลาย ถดัจากประตูคือลานกวา้งโอบลอ้มดว้ยตึกท่ีสมบูรณ์บา้งโดนเผาจนเหลือแต่ผนงับา้งถึงกระนั้นก็
สวยจบัจิตดว้ยรูปป้ันเทพกรีกคัน่ระหว่างช่องหนา้ต่าง ทั้ง เทพอะพอลโล่ ไดอาน่า มาร์ ฯลฯ ยงัรวมถึง กษตัริยแ์ละราชา  

                         หลายสมยัหลายแว่นแควน้ ซ่ึงพวกเขาก็ไม่อยูก่บัเราแลว้ แต่เร่ืองราวอนัเป็นต านานยงัคงถูกเล่าขาน 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมืองหลวงของรัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ก (Baden - Wurttemberg) เมืองเก่าแก่ท่ีมีศิลปวฒันธรรม
แห่งหน่ึงของทวีปยโุรปโบราณสถานต่างๆยงัสมบูรณ์เพราะไดรั้บผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นอ้ยกว่าเมืองอื่น  
บา้นของคนท่ีน่ีมกัตั้งอยูต่ามไหล่เขาลดหลัน่กนัไป มีสีสันสวยงามตดักบัสีเขียวของทุ่งหญา้ป่าไมน้ าท่านชม เมืองสตุ๊ตการ์ท 
(Stuttgart) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถท าให้ผูม้าเยือนหลงเสน่ห์ไดง้่ายๆโดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณป่าด า 
(Black Forest) เป็นเมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) เน่ืองจาก
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มีบริษทัมากกว่า 150,000 บริษทัท่ีมีส านกังานอยูใ่น เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) โดยบริษทัที่มีช่ือเสียงไดแ้ก่ เดมเลอร์, พอร์
เช่, ฮิวเลตต-์แพคการ์ด และไอบีเอม็ โดยเฉพาะ พอร์เช่ นั้นไดใ้ชต้ราประจ าเมือง มาเป็นส่วนหน่ึงของสัญลกัษณ์เคร่ืองหมาย
การคา้ดว้ยนอกจากน้ีแลว้ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) ยงัเป็นตน้ก าเนิดของรถยนตใ์นยคุแรกๆมีบริษทัรถยนตท่ี์มีช่ือเสียง
เช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์, พอร์เช่, มายบคั รวมถึงรถตน้แบบคนัแรกของโฟลค์สวาเกน เช่นกนั 

18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) สตุ๊ดการ์ท – ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน – ชไตนการ์เด็น - การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เซ่น 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น “Hohenzollern Castle” (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง) ปราสาทในยคุกลางท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) บางคนถึงกบับอกว่าสวย
เป็นอนัดบัหน่ึงเพราะตั้งอยูบ่นยอดเขา มีทอ้งฟ้าเป็นฉากหลงัจึงมองเห็นไดเ้ดน่ชดักว่าปราสาทอ่ืน ๆ ปราสาทสไตลนี์โอโกธิก
หลงัน้ีเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ รัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) รัฐท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
ใตข้องประเทศ โดยปราสาทแห่งน้ีเป็นท่ีพ านกัอนัแสนโอ่อ่าของราชวงศป์รัสเซีย ทว่าถูกท าลายในปี ค.ศ.1423 และสร้างขึ้น
ใหม่ถึงสองคร้ัง โดยรูปแบบปัจจบุนัเป็นผลงานจากสมยัศตวรรษท่ี 19 ตอนปลาย ปัจจบุนัปราสาทแห่งน้ีมีผูค้นไปเย่ียมชม
มากกว่า 300,000 คนต่อปี นัน่จึงท าให้เป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดใน ประเทศเยอรมนั (Germany) อีกดว้ย  

 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองชไตนการ์เด็น (Steingaden) (ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ซ่ึงจุดหมายอยูท่ี่ โบสถ์วส์ี “Wise Church” ตั้งอยูบ่ริเวณ เชิงเทือกเขาแอลป์ “The Alps” รูปทรงสถาปัตยกรรม
ภายนอกมีลกัษณะการตกแต่งค่อนขา้งเรียบ ภายในเป็นท าให้เป็นทรงรูปไข่แมว่้าตวัส่ิงก่อสร้างจะเป็นส่ีเหล่ียม และเนน้การ
ตกแต่งภายในดว้ยปูนป้ันตระกูลโรโคโคเวสโซบรุนท่ีเตม็ไปดว้ยรายละเอียดอยา่งวิจิตรตามแบบฉบบัของศิลปะโรโคโค 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียร์เซ่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 44 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองในหุบเขาทางใตข้อง ประเทศเยอรมัน (Germany) มีบา้นเรือนสวยงามแบบ บาวาเรีย 
(Bavaria)และตามผนงัของตึกต่าง ๆ ยงัคงภาพเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผสานกบัหมู่มวลไม้
ดอกท่ีแยง่กนัเบ่งบานรับฤดูใบไมผ้ลิต ย่ิงช่วยสร้างความสวยงามให้กบัเมืองเลก็ ๆ แห่งน้ีมากขึ้นไปอีก 

 
18.30 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Königshof Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ีของการเดินทาง (4) การ์มิชฯ – พชิิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ชวานเกา - มิวนิค 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกไปพิชิต ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมัน 

(Germany) โดยมียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือ แอล์สปิตซ์ “Alpspitz” ครอยเซ็ค “Kreuzeck” และ 
แวงค์“Wank” ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน ท่านจะไดพ้บประสบการณ์ประทบัใจมากมายท่ีน่ี ไม่
ว่าคุณจะรักธรรมชาติ ช่ืนชอบแสงแดดเป็นนกัสกีหรือนกัเดินเขาท่ีน่ีมีทุกส่ิงส าหรับทุกคน น าท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิต
เซ่ “Zugspitze Peak” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน ประเทศเยอรมัน (Germany) ระหว่างทางวิวสวยมากท่านจะได ้

 ชมวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บ้ืองล่างท่ีเกิดจากหิมะบนเขาละลาย และมองลงไปขา้งล่างจะเห็นธารน ้าแขง็ยงัหลงเหลืออยูเ่ม่ือขึ้นมาถึง 
 น าท่านชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมัน (Germany) คือ 2,962 เมตร ถา้บรรยากาศอ านวยจากยอดเขาสามารถมองจะ

เห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกนั คือเยอรมนั (Germany) ออสเตรีย (Austria) อิตาลี (Italy)  
 และ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) น ำท่ำนชม ซุกสปิตซ์ปลาต “Zugspitzblatt” ธารน ้าแขง็สายเดียวของ เยอรมัน 

(Germany) ท่ียามหิมะตกหนาระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มิถนุายน จะกลายเป็นเส้นทางสกีให้เลือกเล่นหลายระดบั ใกลเ้คียง
ยงัมีภตัตาคารพร้อมบาร์กลางหิมะ ให้คุณนัง่พกัอยา่งสบายๆ ในวิวมหศัจรรยร์อบตวั นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการท่ีสถานีบนเขา 

ซ่ึงเป็นนิทรรศการตั้งแสดงสูงสุดใน 
เยอรมัน (Germany) เล่าเร่ืองราวใน
อดีตของ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

“Zugspitze Peak” จากคร้ังแรกท่ี
ถูกพิชิตเม่ือ 185 ปี ก่อนจนถึงปัจจุบนั 
โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบนัทึก
แห่งความส าเร็จต่างๆ ท่ีน่าสนใจ
ประกอบนิทรรศการ จากนั้นน าทา่น
เดินทางต่อสู่ หมู่บ้านชวานสเกา 
“Schwangau Village” (ระยะทาง 

60 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดอนัไดแ้ก่ ปราสาทนอยชวานส
ไตน์“Neuschwanstein Castle” สร้างในสมยัพระเจา้ลุควิคท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก จนไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้หญิง
นิทราท่ี สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์และโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมถึงแดนเนรมิตของบา้นเรา  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร พาท่านเขา้ชมภายในตวั ปราสาทนอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง
งดงามวิจิตรตระการตาดว้ยภาพเขียน และ ห้องทรงงาน “Throne Hall”, ห้องบรรทม “Bedroom” รวมถึง ห้องโถงใหญ่ 

“Lower Hall” ท่ีหาค าบรรยายใดมาเปรียบไม่ได ้จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่  เมืองมิวนิค (Munich)  

 (ระยะทาง 133กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีร ่ารวยไปดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค 
และ เรอเนสซองส์ ในช่วงท่ี ราชวงศวิ์ทเทลสบาค ปกครอง ซ่ึงความรุ่งเรืองก็ยงัคงปรากฏอยูจ่วบจนทุกวนัน้ี 

19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ NH Munchen Messe Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้าของการเดินทาง (5) มิวนิค – โรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ – แบมเบิร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 225
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองเก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรังคใ์น แคว้นบาวาเรีย (Bavaria)  

ประเทศเยอรมัน (Germany) ปัจจบุนั เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  

ไดก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกอีกดว้ย น าท่านชม เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ 

(Rothenburg ob der Tauber) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่าง เรอเนสซองส์ และโกธิค ภายในตวัเมืองลอ้มดว้ย 
กําแพงเมือง “The City Wall” สูงส่ีดา้น ซ่ึงเขารักษา ป้อมปราการ “Fortess”, กําแพงเมือง “The City Wall”, 

ประตูเมือง“The City Gate”, ท่ีพกัของยามรักษาการณ์ “Galgentor”, ศาลาว่าการเมือง “Rathaus” โบสถ ์และ
อาคารบา้นเรือนท่ีมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงใหค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด ส่วนอาคารเก่าแก่บางหลงัถูกจดัท าให้เป็นพิพิธภณัฑ์  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั  มีเวลาให้ท่านได ้อิสระชม เมืองโรเทนบวร์ก ออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) 

ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสันท่ี จัตุรัสกลางเมือง “Plönlein”  จตัุรัสเลก็ๆ แต่มีช่ือเสียงไปทัว่โลก บริเวณ
รอบๆจตัุรัสประกอบไปดว้ยลานน ้าพุและ
ตลาดเก่า สมควรแก่เวลาน าท่านอ าลา เมือง
โรเทนบวร์ก (Rothenburg ob der 

Tauber) แลว้มุ่งหนา้สู่ เมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg) (ระยะทาง 137 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 
โดยองค์การยูเนสโก Unesco ได้บรรจุ 
ให้ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เป็นเมือง
มรดกโลกในปี 1993 น าท่านชม เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) ศูนยก์ลางของการท่องเที่ยวท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆของ ประเทศเยอรมนั (Germany) เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้น ถือว่าเป็นศนูยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความ
โดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย น าท่านไปชมอดีต ศาลา
กลางเก่า “Altes Rathaus”  ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของสะพาน ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใชข้า้ม แม่นํ้าเร็กนิทซ์ “Regnitz River” โดย
อาคารถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1386 จากนั้นผา่นชม มหาวิหารแบมเบร์ิก “Bamberg Cathedral” หรือช่ือเป็นทางการว่า มหา
วิหารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ “Bamberger Dom St. Peter und St. Georg” และมีความส าคญัเป็น
ท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) โดยมหาวิหารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโร
มานเนสก ์สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 โดย จักรพรรดิเฮนรี ที่ 2 (Henry II)  

19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Welcome Hotel Bamberg หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) แบมเบิร์ก – เดรสเดน – เบอร์ลนิ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ี น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3ช่ัวโมง 30 นาที )  
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 เป็นเมืองเก่าท่ีอยูท่างตอนใตข้อง กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) ตั้งอยูบ่น แม่น ้าเอลเบ้ “Elbe River” เมืองทั้งเมืองไดถู้กพงัทลาย
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มากกว่า 90% เม่ือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1945 โดยฝ่ายพนัธมิตร เคา้ว่ากนัว่ามีประชากร
มากกว่าสามหม่ืนคน ท่ีตอ้งเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี เมืองเดรสเดน (Dresden) เดิมทีเป็นเมืองเก่าท่ีมีความงดงาม
มาก ปัจจุบนัไดมี้การบูรณะเมืองและซ่อมแซมสถานท่ีท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ ปัจจบุนัจดัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกเมืองหน่ึง
ของเยอรมัน (Germany) เม่ือปี ค.ศ. 2006 ท่ีผา่นมา ก็ไดมี้การเฉลิมฉลองการตั้งเมืองครบ 800 ปีดว้ย จริงๆ แลว้เมืองน้ีจะ
แยกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเป็น เขตเมืองเก่า “Altstadt”  และส่วนท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็นเมืองใหม่สามารถเดิน
ถึงกนัได ้เรียกไดว่้าอาณาเขตของเมืองเก่าน่าท่ึงมาก ท่านจะสามารถถ่ายรูปจากทุกๆจุดทัว่เขตเมืองเก่าไดอ้ยา่งสวยงาม 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านชม เมืองเดรสเดน (Dresden) โดยจุดแรกจะพาทุกท่านเขา้สู่ จัตุรัสโรงละคร “Theater 

Platz” ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในจตัรัุสท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป โดยตรงกลางจตัุรัสจะมี พระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์ โยฮันนส์  
แห่ง แซคโซนี ่“Statue of The Saxon King Johann” บริเวณโดยรอบจตัุรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ โรงโอเปร่า  
“Semper Opera House” สร้างขึ้นเม่ือปี 1878 และตั้งช่ือตามสถาปนิกผูอ้อกแบบคือ Gottfried Semper

สถาปัตยกรรมช้ินน้ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในดา้นดนตรีของศตวรรษท่ี 19 ใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจ าราชวงศ ์ 
หรือ ฮอฟเคียเช่อ “Hofkirche” จุดเด่นคือมีรูปป้ันของนกับุญและอศัวินผูป้กป้องศาสนาตั้งไวร้ายรอบอาคารโบสถห์ลงัน้ี
ไดรั้บการเสียหายไม่มากจากการทิ้งระเบิด สังเกตไดว่้ามีผนงัเป็นสีด าอยูม่าก สาเหตุท่ีกองทพัพนัธมิตรไม่ทิ้งระเบิด  
เมืองเดรสเดน (Dresden)ให้แหลกลาญไปเหมือนเมืองอ่ืนๆไม่ไดเ้พราะเกรงใจโบสถน้ี์แต่กะว่าจะเอาไวแ้สดงแสนยานุภาพ
การท าลายลา้งของระเบิดนิวเคลียร์ถา้มนัพินาศไปหมดแลว้ก็จะไม่เหลือใหเ้ห็นว่าระเบิดนิวเคลียร์ท างานไดดี้แค่ไหนโชคดีท่ี
เยอรมัน (Germany) แพส้งครามก่อนระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกเลยไม่ไดล้งท่ี เมืองเดรสเดน (Dresden) จากนั้น
เดินไปเร่ือยๆจนผา่น กําแพงกระเบื้องเคลือบไมเซ่น “The Fürstenzug (Procession of Princes)”  ก าแพงท่ีมีความ
ยาวถึง 101 เมตร ในภาพบรรยายถึงขบวนเสด็จของเจา้แห่งแซกโซนีตั้งแต่ศตวรรษท่ี 12 จนองคสุ์ดทา้ยในศตวรรษท่ี 20 
 แมว่้าแรงระเบิดจะท าให้กระเบ้ืองบางช้ินหลุดหล่นไปบา้งก็ตามแต่ความร้อนจากเปลวเพลิงก็ไม่สามารถท าลายความเสียหาย
ของภาพไปไดเ้ลย อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง กระทัง่สมควรแก่เวลาอ าลา เมืองเดรสเดน (Dresden) มุ่งหนา้สู่  
กรุงเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงอนังามสง่า ของ 
ประเทศเยอรมัน (Germany) หลงัจากการรวมประเทศ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ถูกปรับเปล่ียนให้เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและมี
ความพร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ 

19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Holiday inn Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) เบอร์ลนิ 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเท่ียวชม กรุงเบอร์ลิน (Berlin) โดยเร่ิมตน้กนัท่ี ประตบูรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor” 

 ประตูสัญลกัษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเดน่ตระหง่าน และ พลาดไม่ไดท่ี้จะตอ้งถ่ายรูป 
กบั อาคารรัฐสภาเยอรมัน “Bundestag” ซ่ึงอยูใ่กลก้บั ประตูบรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor” เป็นอีกหน่ึง
อาคารท่ีมีความโดดเดน่มากโดยเฉพาะโดมแกว้ขนาดใหญ่ท่ีถือว่าเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของอาคารรัฐสภาแห่งน้ี จากนั้นชม  

มหาวิหารเบอร์ลนิโดม “Berliner Dome” ซ่ึงเป็น 
มหาวิหารนิกายโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน กรุงเบอร์ลนิ 
(Berlin) ผา่นชม ศาลากลางแดง “Red City Hall” 

เป็นศาลากลางของ กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) เป็นอีกหน่ึง
อาคารท่ีโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมอิฐบริเวณดา้นหนา้ของ
ท่ีว่าการเมืองมี นํ้าพุเนปจูน “Neptunbrunnen” ซ่ึง
เป็นน ้าพุท่ีประดบัดว้ยฉากจากต านานเทพปกรณัม แลว้พา
ท่านไปถ่ายรูป และดูร่องรอยประวติัศาสตร์แห่ง เยอรมนั 

(Germany) ท่ีแยกออกเป็นสองฝ่ังระหว่างตะวนัออก 
กบัตะวนัตกท่ี กําแพงเบอร์ลนิ “Berlin Wall”  ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์ วนัท่ี 13สิงหาคม 1961  
วนัเร่ิมการสร้างก าแพงท่ีมีความยาวกว่า 100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินมากกว่า 118 ท่านบนซาก
ก าแพงกว่า 1,200 หลาบอกเล่าเร่ืองราวแทนค าพูด และไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นภาพเขียนศิลปะท่ียาวท่ีสุดในโลก จากนั้นไปดูเขต
พรมแดนการปกครองระหว่าง อเมริกัน (USA) และ รัสเซีย (Russia) ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวของความสูญเสีย, ความพลดัพราก
จากครอบครัวและคนท่ีรักเพียงเพราะการแตกต่างในดา้นการปกครอง นัน่ก็คือ เช็คพอยท์ชาร์ลี “Charlie Check point” 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เพอร์กามอน  “Pergamum Museum”  หรือเรียกตามภาษาเยอรมนัว่า  
มูเซอุม อินเซล “Museuminsel”  ตั้งอยูบ่นเกาะนอ้ยๆบน แม่นํ้าสปรี “Spree River”  ท่ีไหลทอดผา่นกลาง กรุงเบอร์ลิน 
(Berlin) เกาะแห่งน้ีประกอบดว้ยพิพิธภณัฑย์อ่ย (ท่ีมีขนาดใหญ)่ ถึง 5 แห่ง แต่ละแห่งลว้นมีจดุเดน่ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
พาท่านเขา้ชมภายใน พพิธิภณัฑ์ เพอร์กามอน “Pergamum Museum”  ซ่ึงเป็น 1 ใน 10 พิพิธภณัฑท่ี์ยอดเยี่ยมท่ีสุดในโลก 
เม่ือกา้วเทา้เขา้ไปในพิพิธภณัฑส่ิ์งแรกท่ีท่านจะไดพ้บ ประตูตลาดเมืองมีเลตัส “Market Gate of Miletus”  ซ่ึงอยูใ่นห้อง
ใกล้ๆ กนั เป็นประตูใหญ่สลกัจากหินเป็นลวดลายโรมนัซ่ึงครอบคลุมเตม็ผนงัห้องดา้นหน่ึงทั้งดา้นซ่ึงยาวประมาณ 20 เมตร 
และสถาปัตยกรรมอนัมีค่าอีกช้ินหน่ึงก็คือ ประตูอิชตาร์แห่งบาบลิอน “Ishtar Gate” เป็นภาพโมเสกท าดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ
สีน ้าเงิน มีความงดงามเป็นอยา่งย่ิง และท่ีน ามาจดัแสดงน้ี เป็นผนงัส่วนดา้นนอกพระราชวงั ของ พระเจา้กาหลิบอลัวาลิก ท่ี2 
อายนุบัพนัปี ซ่ึงเป็นก าแพงท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย่ิงในกลางท าสงคราม  จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงบนถนนช่ือดงัอยา่ง  
เดอะคัวฟัวซเตนดัม  “The  Kurfurstendamm” ยา่นธุรกิจอนัดบัหน่ึงของ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) และใกลก้นัเป็น 
โบสถ์ไกร์เซอร์วิลแฮลม์ “Kaiser  Wilhelm-Gedachtniskirche” ของ จกัรพรรดิผูเ้กรียงไกร  

             *** เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านอสิระท่านรับประทานอาหารคํ่า ใน ถนนช้อปป้ิงตามอธัยาศัย *** 
พกัค้างคืน ณ Holiday inn Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) เบอร์ลนิ – พอสดัม – เควดลินบวร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอสดัม (Potsdam) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของ 
สหพนัธรัฐแบรนเดนเบิร์ก (Brandenburg) ในเยอรมัน (Germany)  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง กรุงเบอร์ลนิ 
(Berlin) เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัดีว่าเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัปรัสเซียน  อีกท้ังเมืองนียั้งได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมเพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภมูิทัศน์ทางประวัตศิาสตร์  
พาทุกท่านเขา้ชม พระราชวังซองซูซี “Sanssouci Palace”  ลกัษณะของตวัปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค  
จุดเด่นคือสร้างอยูบ่นยอดเนินทางขึ้นดา้นหนา้เป็นบนัไดท่ีปลูกตน้องุ่น พระเจา้เฟดเดอริคท่ี 2 แห่งราชวงศป์รัสเซียตั้งใจสร้าง 
ปราสาทซองซูซี “Sanssouci Castle” ใวส้ าหรับพกัผอ่นในหนา้ร้อน และโดยรอบยงัมีสวน และอาคารอื่นๆอีกมากมาย          

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั ออกเดินทางต่อสู่  เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง ) เมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนัตั้งแต่ ค.ศ. 919 บริเวณยา่นเมืองเก่ายงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามของ
เมืองในยคุกลาง เรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนในแบบ Half – timbered กว่า 1,300 หลงั ลวดลายของไมป้ระดบัสามารถจดัแบ่ง
ยคุสมยัไดถึ้ง 5 สมยั  แวะชมความงามของ ย่านจัตุรัสกลางเมือง “Market Square” อาคารศาลากลางเมือง“Rathaus” 
ซ่ึงสร้าง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1320 นอกจากน้ี เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg) ยงัมีช่ือเสียงในเร่ืองความเก่าแก่ของตวัเมือง 
โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัรวมถึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจอีกดว้ย จนได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโก ให้
เป็นเมืองมรดกโลกในท่ีสุด   

19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Wald Hotel Schaferberg หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีเก้าของการเดินทาง (9) เควดลนิบวร์ก – เกิร์ทธิงเก้น – คาสเซล – แฟรงเฟิร์ต 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านส่งทา้ยโปรแกรมกนัท่ี  เมืองเกิร์ทธิงเก้น (Gottingen) (ระยะทาง 136  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) เมืองเลก็ๆอยูท่างตอนกลางของ ประเทศเยอรมนั (Germany) แทรกตวัอยูร่ะหว่างหุบเขาเมืองตน้ก าเนิดนิยายเร่ือง  
Brother Grimm นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น “Georg-August-Universitaet” ยงัมีนกัวิทยาศาสตร์
รางวลัโนเบลทั้งดา้นฟิสิกส์และเคมีอีกกว่า 50 ท่าน พาท่านเขา้สู่ยา่น เมืองเก่า “Inner City”  ของ เมืองเกิร์ทธิงเก้น 
(Gottingen) มีร้านขายของเลก็ๆและตึกเก่าน่ารักๆเตม็สองขา้งทาง เดินเร่ือยๆจนมาถึง จัตุรัสกลางเมือง “Plaza”  
ดา้นซา้ยมือเป็น ศาลากลางเมืองเก่า “Old Town Hall” ดา้นหนา้ ศาลากลางเมืองเก่า “Old town hall”  มี รูปป้ันสาว
น้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel” หรือ “Goose girl” ซ่ึงประเพณีของเมืองน้ีท่ีปฏิบติักนันานแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1901ว่าถา้ใคร
ส าเร็จปริญญาเอกในเมืองน้ีแลว้จะตอ้งปีนขึ้นไปจบูสาวนอ้ยผูน้ี้จึงจะถือว่าจบครบถว้นกระบวนความแต่ถา้ใครยงัไมจ่บแลว้ทะ
ไปจูบละก็อาจจะโชคร้าย (ไม่จบ) กล่าวไดว่้า รูปป้ันสาวน้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel” เป็นสาวท่ีฮอตท่ีสุดในโลกเลยก็ว่าได ้ 

12.00 น.  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาสเซล (Kassel) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) หรือท่ี
รู้จกักนัในนาม "เมืองแห่งโดคูเมนต้า" หลงัจากท่ีเกือบจะถูกท าลายดว้ยระเบิดอยา่งส้ินเชิงจากฝ่ายพนัธมิตรในปี ค.ศ 1943  
เมืองท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากผงัเมืองเก่า มีอาคารประวติัศาสตร์เพียงไม่ก่ีแห่งท่ีไดรั้บการอนุรักษข์ึ้นใหม่ 
น าท่านชม เมืองคาสเซล (Kassel) ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของ แคว้นเฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมัน(Germany) 
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อยูด่า้นบน แม่นํ้าฟลูดา “Fulda River” แวะถ่ายภาพกบัสัญลกัษณ์ของ เมืองคาสเซล (Kassel) คือ อนุสาวรีย์เฮอร์คิวลิส 
“Hercules Monument”  ขนาดมหึมาท่ีตั้งอยูบ่นเนินสูงของ สวนเบิร์กพาร์ค “Bergpark” ใน พระราชวังวลิเฮล์มโฮเฮ่ 

“Wilhelmshöhe Palace” นอกจากน้ี เมืองคาสเซล (Kassel) ยงัเป็นท่ีรู้จกัดีในฐานะเมืองท่ีจดันิทรรศการศิลปะโลก 
Documenta ซ่ึงจดัทุกๆ 5 ปี  กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต  
“Frankfurt International Airport” (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง )  เพื่อเตรียมตวั
เดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และ มีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 923 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง 40 นาที) 
 

วันท่ีสิบของการเดินทาง (10) กรุงเทพฯ  
13.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ 

(Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
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หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 15 

วนัก่อนการเดินทางและยินดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่ำทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้ำ ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน (10 – 14 ท่ำน) ด้วยควำมสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะเดินทางกบั

เราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หำกวันเข้ำพกัตรงกับงำนเทศกำล

เทรดแฟร์ หรือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลท่ีท ำให้ต้องมกีำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมืองโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้ไดม้าก
ท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน, 
การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่จะมี
การตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออก
จากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอ

ยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทกุกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ า
และด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิกำรบริกำรส ำหรับ บุคคลท่ีมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมระหว่ำงกำรเดินทำง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่ำงทัวร์ ท่ีมีระบุ

ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท ำกำรใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทำงบังคับให้หัวหน้ำทัวร์ต้องกระท ำกำรอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบำงส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่ำนอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่     ท่านละ 94,900.- บาท เหลือเพยีง 89,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 91,900.- บาท เหลือเพยีง 86,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 86,900.- บาท เหลือเพยีง 81,900.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)    ท่านละ 28,000.- บาท  
พกัเดี่ยวเพิม่      ท่านละ 14,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนมกราคม 2563 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา 
4. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จํานวน 7 คืนพร้อมอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  น าท่านเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไมอ่นุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารเมนูระดับมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 8 ม้ือ และอาหารคํ่า 6 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจํานวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 - 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจําทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 
และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ 
เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบ
ของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบิน
สามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้ง
ติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดู
ร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่

กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของสาย

การบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยนิดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศเยอรมนั 
1 พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี ขนาด 2  x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป ถ่ายหน้าเต็ม (เน้นใบหน้าใหญ่) ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  และอดัจากร้านถ่ายรูป

เท่านั้น 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหนา้เป็น

นาง)  ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)  (เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4 หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมสเตทเมน้ท์

ยอ้นหลงั 6 เดือน จากธนาคาร (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการย่ืนเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้ง
ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั) 

▪ กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ตอ้งเป็นบคุคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท าหนงัสือรับรองบญัชีท่ี
ออกจากทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง  พร้อมสเตทเมน้ทย์อ้นหลงั 6 เดือน จากธนาคาร พร้อมแนบ
ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้ 

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง 
ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายไุม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีาประมาณ 15 วนัทําการ 

ศูนย์รับคาํร้องขอวซ่ีาเยอรมัน VFS ตั้งอยู่ที่ อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวดัหัวลาํโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ......................................  ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... 

เบอร์ติดต่อ..........................................................................โปรแกรม.............................................................. 

ก าหนดการเดินทาง............................................. ราคา......................................E-mail: ........................................................ 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี........................ ท่าน 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth 
ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4       
5       
6       
7             

 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการทําการจอง โดยโอนผ่าน 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
  
 2. ส่วนท่ีเหลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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