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HIT… อยากชวนทา่นเทีย่ว … 
เสน้ทาง 

Germany Oktoberfest 2019 
เยอรมนั ... เทศกาลดืม่เบยีร์ระดับโลก 12 วนั 

ก าหนดการเดนิทาง  
21 กันยายน – 2 ตลุาคม 2562 

 

คอเบียรห์้ามพลาด Oktoberfestเทศกาลเบยีรท์ีม่ีชือ่เสยีงและยิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก จดัขึน้ทกุปทีี่เยอรมนั 
มีผูค้นมากมายหลัง่ไหลเขา้มาสัมผสัเทศกาลนีถ้งึ 6 ลา้นคนตอ่ป ีเพื่อทีจ่ะดืม่เบยีร ์กนิอาหารอรอ่ยๆ 
เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศ และ ขบวนพาเหรด ถอืวา่เปน็เทศกาลยิง่ใหญ่และมปีระวตัิยาวนาน 
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วนัเสาร์ที่ 21 กนัยายน 2562 (1) กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพบกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ที่ บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล หรือ 

สั้นๆ วา่  HIT รอตอ้นรับ และคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน า
ติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม าาสีััน เลล สเปรา  ลละเหลา้เป็นตน้ ละถกกท าการตรวลอาา่งละเอีาดอีกคร้ัง 
โดาละอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรลุภณัฑ ละไม่เกิน 100 ml. ลลว้ใส่รวมเป็นที่เดีาวกนัในถุงใสพร้อมที่ละส าลดงต่อ
เลา้หนา้ที่รักษาความปลอดภาัตามมาตรการองค การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  [ICAO] 

  หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีลากสนามบิน ละถกกปิดผนึกถุงโดาระบุ วนัเดินทาง เท่ีาวบินลึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้ 
 ลละหา้มมีร่องรอาการเปิดปากถุงโดาเดด็ขาด 

 

วนัอาทิตย์ที่ 22 กนัยายน 2562 (2) มวินิค (เยอรมนั) - การ์มชิพาร์เท่นเคยีร์เซ่น - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - ฟุสเซ่น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน (Germany) โดยเที่ยวบินที่ TG 924  
 (ใช้เวลาเดินทาง 11 ช่ัวโมง 15 นาท)ี 
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค “Munich International Airport” ณ เมืองมิวนิค (Munich) อนัทนัสมยั

ของประเทศเยอรมัน (Germany) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร
แลว้รถโคช้น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองการ์มิชพาร์เท่นเคยีร์เซ่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 125 กิโลเมตร 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาท)ี  เมืองในหุบเขาทางใตข้อง ประเทศเยอรมัน (Germany) บา้นเรือนสวยงามแบบ 
บาวาเรีย (Bavaria) น าท่านพิชิต ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” ยอดเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศเยอรมัน 
(Germany) โดยมียอดเขาที่อยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือ แอล์สปิตซ์ “Alpspitz” ครอยเซ็ค “Kreuzeck” และ แวงค์ 
“Wank”  ซ่ึงลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทาง และนกัสกีทั้งส้ิน ท่านจะไดพ้บประสบการณ์ประทบัใจมากมายท่ีน่ี ไม่ว่าคุณ
จะรักธรรมชาติ ช่ืนชอบแสงแดดเป็นนกัสกี หรือนกัเดินเขา ท่ีน่ีมีทุกส่ิงส าหรับทุกคน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ 
“Garmisch-Partenkirchen’s Bahnhof” น าคณะข้ึนเคเบ้ิลคาร์สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” ซ่ึงเป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดใน ประเทศเยอรมัน (Germany) ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทะเลสาบท่ีอยูเ่บ้ืองล่างท่ีเกิดจากหิมะบนเขา
ละลาย และจากกระเชา้มองลงไปขา้งล่างจะเห็นธารน ้าแขง็ยงัหลงเหลืออยู ่เม่ือข้ึนมาถึงน าท่านชมวิวบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน 
เยอรมัน (Germany) คือ 2,962 เมตร ถา้บรรยากาศอ านวยจากยอดเขาสามารถมองจะเห็นทิวทศัน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 
ประเทศดว้ยกนั คือ เยอรมัน(Germany) ออสเตรีย (Austria) อิตาลี (Italy) และ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 
และ ชมซุกสปิตซ์ปลาต “Zugspitzblatt” ธารน ้าแขง็สายเดียวของ เยอรมัน (Germany) ที่ยามหิมะตกหนาระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-มิถุนายน จะกลายเป็นเส้นทางสกีใหเ้ลือกเลน่หลายระดบั ใกลเ้คียงยงัมีภตัตาคารพร้อมบาร์กลางหิมะใหคุ้ณนัง่พกั
อยา่งสบายๆ ในวิวมหศัจรรยร์อบตวั นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการท่ีสถานีบนเขา ซ่ึงเป็นนิทรรศการตั้งแสดงสูงสุดใน เยอรมัน
(Germany) เล่าเร่ืองราวในอดีตของ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” จากคร้ังแรกท่ีถูกพิชิตเม่ือ 185 ปีก่อนจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบนัทึกแห่งความส าเร็จต่างๆ ที่น่าสนใจ ประกอบนิทรรศการ 

12.00 น.    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านชวานสเกา “Schwangau Village” (ระยะทาง 63 กิโลเมตรใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุด อนัไดแ้ก่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
“Neuschwanstein Castle” สร้างในสมยัพระเจา้ลุควิคท่ี 2 แห่ง บาวาเรีย (Bavaria) ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็น
ปราสาทท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความงดงามมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงในโลก จนไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการสร้างปราสาทเทพนิยาย
เจา้หญิงนิทราที่ สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์และโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมถึงแดนเนรมิตของบา้นเรา พาท่านเขา้ชมภายในตวั ปราสาท
นอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” ที่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามวิจิตรตระการตาดว้ยภาพเขียนเกี่ยวกบั
เร่ืองราวอุปการ และ ห้องทรงงาน“Throne Hall” ห้องบรรทม “Bedroom” รวมไปถึง ห้องโถงใหญ่ “Lower Hall”  ที่
หาค าบรรยายใดมาเปรียบไม่ได ้หากคุณไม่ไดม้าสัมผสัดว้ยตวัเอง จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 10 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

18.30 น.      อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Euro Park Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทร์ที่ 23 กนัยายน 2562 (3) ฟุสเซ่น - มวินิค - งานเทศกาล Oktoberfest 2019 - ฟุซเซ่น 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้สก่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 
นาที) ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีร ่ารวยไปดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อคและเรอเนสซองส์ในช่วงที่ราชวงศว์ิทเทลสบาค
ปกครอง และความรุ่งเรืองกย็งัคงปรากฏอยูจ่วบจนทุกวนัน้ีน าท่านเขา้สู่ จุดไฮไลทข์องการท่องเที่ยวในเมืองมิวนิค (Munich) 

อยูท่ี ่จัตุรัสมาเรียนพลาสต์ “Marienplatz” ถือเป็นหวัใจของเขตเมืองเก่า และถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส าหรับการเร่ิมตน้ชมเมือง 
อยา่งแรกเลยที่ท่านจะเห็นและสะดุดตากค็ือ รูปป้ันพระแม่มารีทองค า “Mariensaule” บนเสาสูง ถดัไปอีกนิดกค็ือ น ้าพุปลา 
“Fishbrunnen” คนท่ีน่ีเคา้เช่ือกนัว่า การเอากระเป๋าสตางคเ์ก่ามาลา้งในบ่อน ้าพุน้ี จะท าใหก้ระเป๋ามีเงินเตม็อยูเ่สมอ จากนั้น
เดินไปชม ศาลาว่าการเมืองใหม่ “Neues Rathaus” ที่มีจุดเด่นอยูท่ี่ หอระฆัง “Glockenspiel” ที่มีตุ๊กตาเตน้ระบ าในหนา้
ร้อน เดินถดัไปอีกเลก็นอ้ย ชม โบสถ์เฟราเอ่นเคียร์ชเชอ “Frauenkirche” สร้างดว้ยอิฐสีแดงสูง 99 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของ 
เมืองมิวนิค(Munich) เป็นแหล่งรวมร้านชอ้ปป้ิง ร้านอาหารและแหล่งนดัพบ มาเยอืนบริเวณน้ี ส าหรับท่านทีต่อ้งการชมวิวที่ดี
ที่สุดแบบพาโนรามาของเมือง สามารถที่จะเขา้โบสถ ์เพื่อข้ึนบนัไดไปชมวิวดา้นบน ความสูงของบนัไดนบัไดป้ระมาณ 200 - 300 
ขั้น 

*** เพือ่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย *** 
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จากนั้นน าทุกๆ ท่านเขา้สู่ สถานท่ีจดังาน เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ “Oktoberfest 2019” ร่วมชมบรรยากาศงานเทศกาล
เบียร์ที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของเยอรมัน (Germany) ซ่ึงจดัติดต่อกนัมากว่า 200 ปี เป็นเทศกาลประจ าปี จดัข้ึนเป็นเวลา 16 วนั ใน 
เมืองมิวนิค (Munich) จดัข้ึนปลายเดือนกนัยายนถึงตน้เดือนตุลาคม ถือเป็น 1 ในเทศกาลที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในเยอรมัน 
(Germany) และเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของโลก กบัผูเ้ขา้ร่วมเทศกาล 6 ลา้นคนทุกปี ซ่ึงปีน้ีจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 22 กนัยายน - 
7 ตุลาคม จดัข้ึนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม ค.ศ.1810 เป็นท่ีระลึกในพิธีอภิเษกสมรสของ พระเจา้ลุควิคท่ี 1 แห่ง บาวาเรีย 

(Bavaria) กบั เจา้หญิงเทเรซ ผูม้าเขา้ร่วมงานเทศกาลมกัจะแต่งกายดว้ยชุดทอ้งถิ่นของชาวรัฐบาเยร์ิน  ในวนัเปิดงานท่านจะ
พบกบัขบวนแห่ของโรงเบียร์ และร้านคา้ต่างๆที่มาร่วมงานเทศกาลเบียร์ มีขบวนรถมา้ประดบัประดาดว้ยเคร่ืองตกแต่งต่างๆ 
อยา่งสวยงาม มีวงดุริยางค์หลายวงร่วมขบวนแห่เพิ่มความสนุกสนานครึกคร้ืน   

18.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบั เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 122  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  
50 นาที) น าท่านเขา้สู่ที่พกั 

พักค้างคืน ณ Euro Park Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัองัคารที่ 24 กนัยายน 2562 (4) ฟุสเซ่น - อูลม์ - ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน - สตุ๊ตการ์ท 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางสก่ เมืองอูลม์ (Ulm) (ระยะทาง 126  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที)  

เมืองบา้นเกิดของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นกัฟิสิกส์ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางว่าเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดใน
คริสตศ์ตวรรษที่ 20 โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างตอนใตข้องเยอรมัน (Germany) โดยตวัเมืองอูลม์ (Ulm) นั้น ตั้งอยูริ่มฝ่ัง 
แม่น ้าดานูบ (Danube River) ตวัเมืองถูกก่อตั้งอยูใ่นปี 850 เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์และประเพณีอนัยาวนาน เป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีความส าคญัมากเมืองหน่ึงของประเทศ จุดแรกน าท่านชมความงดงาม ของ วิหาร
อูลม์เมอร์ มืนสเตอร์ “Ulm Munster” วิหารที่มีช่ือเสียงและถือว่าเป็นโบสถท์ี่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ถึง 161.53 เมตร 
จากนั้นอิสระท่านชมยา่นมาเก็ตสแควร์ “Market Square” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้องสมุดประชาชน “Public Library” 
อาคารศาลากลาง “Town Hall” อาคารโบราณที่ถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีสันสวยงามและเป็นท่ีตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์
“Clock Tower” และตลาดของเมือง “Market Town” 

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น “Hohenzollern Castle” (ระยะทาง 135 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) ปราสาทในาคุกลางที่สวาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศเยอรมนี (Germany) บางคน
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ถึงกบับอกว่าสวาเป็นอนัดบัหน่ึงเพราะตั้งอากบ่นาอดเขา มีทอ้งั้าเป็นฉากหลงัลึงมองเห็นไดเ้ด่นชดักว่าปราสาทอื่น ๆ ปราสาท
สไตล นีโอโกธิกหลงัน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่าวที่ส าคญัของ รัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) รัฐที่อากท่างทิศ
ตะวนัตกเฉีางใตข้องประเทศ โดาปราสาทลห่งน้ีเป็นท่ีพ  านกัอนัลสนโอ่อ่าของราชวงศ ปรัสเซีา ทวา่ถกกท าลาาในปี ค.ศ.1423 ลละ
สร้างข้ึนใหม่ถึงสองคร้ัง โดารกปลบบปัลลุบนัเป็นผลงานลากสมาัศตวรรษท่ี 19 ตอนปลาา ปัลลุบนัปราสาทลห่งน้ีมีผกค้นไปเาีา่ม

ชมมากกว่า 300,000 คนต่อปี นัน่ลึงท าใหเ้ป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีผกเ้ขา้ชมมากท่ีสุดใน ประเทศเยอรมนี (Germany) อีกดว้า  
 

ลากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสก่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมือง
หลวงของรัฐบาเดน-วูร์ตเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) เมืองเก่าลก่ที่มีศิลปวฒันธรรมลห่งหน่ึงของทวีปาโุรป 
โบราณสถานต่างๆ างัสมบกรณ เพราะไดรั้บผลกระทบลากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นอ้ากว่าเมืองอื่น บา้นของคนท่ีน่ีมกัตั้งอาก่ตามไหล่
เขาลดหลัน่กนัไป ลละมีสีสันสวางามตดักบัสีเขีาวของทุ่งหญา้ป่าไม ้

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Holiday Inn Stuttgart หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธที่ 25 กนัยายน 2562 (5) สตุ๊ตการ์ท - โรเทนบวร์กออบเดยีร์ เทาเบอร์ - เวร์ิซเบิร์ก - แบมเบิร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าท่านออกเดินทางสก่ เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 122 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองเก่าลก่ของลกัรวรรดิัรังค ในแคว้นบาวาเรีย (Bavaria)ประเทศ
เยอรมัน(Germany) ปัลลุบนั เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) ไดก้ลาามาเป็น
ลุดหมาาปลาาทางท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ีาวลากทัว่โลกอีกดว้า อิสระท่านชม เมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ 
(Rothenburg ob der Tauber) เมืองเลก็ๆ ที่มีการผสมผสานระหว่าง เรอเนสซองส  ลละโกธิค ภาาในตวัเมืองลอ้มดว้า 
ก าแพงเมือง “The City Wall” สกงส่ีดา้น ซ่ึงเขารักษา ป้อมปราการ “Fortress”, ก าแพงเมือง “The City Wall”, ประตู
เมือง “The City Gate”, ที่พักของยามรักษาการณ์“Galgentor”, ศาลาว่าการเมือง“Rathaus” โบสถ ลละอาคาร
บา้นเรือนท่ีมุงหลงัคาดว้ากระเบ้ืองสีลดง โดาใหอ้ากใ่นสภาพเดิมมากท่ีสุด ส่วนอาคารเก่าลก่บางหลงั ถกกลดัท าใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ   
สถานที่ลรกที่ตอ้งมาเาอืนคือ ศาลาว่าการเมือง“Rathaus”ท่ีตั้งตระหง่านเป็นสัญลกัษณ ท่ีส าคญัของเมือง โดาตวัอาคารนั้นถกก
สร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ.1250 ในลบบอาคารโกธิค ต่อมาไปชม คริสตจักรเซนต์ยาโคบ“Church of St. Jacob” คริสตลกัรที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองโรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) อิสระชม เมืองโรเทนบวร์ก ออบเดียร์ 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

6 Germany Oktoberfest 2019 12 Days TG  

เทาเบอร์ (Rothenburgob der Tauber) ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือหลากสีสันที่ จัตุรัสกลางเมือง“Plönlein” 
ลตุัรัสเลก็ๆ ลต่มีช่ือเสีางในไปทัว่โลก บริเวณรอบๆลตุัรัสประกอบไปดว้าลานน ้าพุลละตลาดเก่า  

12.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
ลากนั้นน าท่านเดินทางสก่ เมืองเวิร์ซเบิร์ก (Wurzburg) (ระยะทาง 62 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าทุกท่าน
เดินมุ่งหนา้ไปยงัยา่นใจกลางเมือง โดยเร่ิมจาก โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง “Dom St.Kilian” ซ่ึงมีอายเุบาะๆ แค่กวา่ 900 ปีเอง 
มหาวิหารน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายยบัเยนิจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองมาแลว้  อิสระท่านบริเวณโซนถนนส าหรับคนเดินเทา้น้ี 
จากนั้นน าทา่นเดินทอดน่องท่อง สะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่น ้าไมน์ “Alte Mainbruecke” ขา้ม แม่น ้าไมน์ “Main River” 
สะพานน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1473 กินระยะเวลากว่า 70 ปีจึงแลว้เสร็จโดยสร้างข้ึนบนฐานของสะพานเดิมซ่ึงมีอยูก่่อนหนา้ตั้งแต่
เม่ือคร้ังยคุโรมนัเรืองอ  านาจ ส่วนรูปป้ันของเหล่านกับุญ คนส าคญัต่างๆ ท่ีประดบัอยูบ่นสะพานนั้น ถูกสร้างข้ึนมาในภายหลงัเม่ือ
ราวปีค.ศ. 1730 สมควรแก่เวลาน าท่านมุ่งหนา้ต่อสก่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) โดาองค การากเนสโก Unesco ไดบ้รรลุให ้เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
1993 เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เป็นศูนยก์ลางของการท่องเที่าวที่ไดรั้บความนิามมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศเยอรมัน 
(Germany) น าท่านไปชมอดีต ศาลากลางเก่า “Altes Rathaus” ซ่ึงตั้งอากใ่นกลางของสะพานท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชข้า้ม แม่น ้า
เร็กนิทซ์ “Regnitz River”โดาอาคารถกกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 ลากนั้นชม มหาวิหารแบมเบิร์ก “Bamberg 

Cathedral” มีความส าคญัเป็นท่ีตั้งของสังฆมณฑลของอคัรบาทหลวงลห่งเมืองแบมเบิร์ก (Bamberg)  

19.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหัสบดีที่ 26 กนัยายน 2562 (6) แบมเบิร์ก - เดรสเดน – เบอร์ลนิ 

07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เชา้น้ี น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเก่าที่
อากท่างตอนใตข้อง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ตั้งอากบ่น แม่น ้าเอลเบ้ “Elbe River” เมืองทั้งเมืองไดถ้กกพงัทลาาในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มากกว่า 90% เม่ือประมาณเดือนกุมภาพนัธ  ปี ค.ศ. 1945 โดาฝ่าาพนัธมิตร เคา้ว่ากนัวา่มีประชากรมากกว่า
สามหม่ืนคน ท่ีตอ้งเสีาชีวิตลงลากเหตุการณ ในคร้ังน้ี เมืองเดรสเดน (Dresden) เดิมทีเป็นเมืองเก่าที่มีความงดงามมาก 
ปัลลุบนัไดมี้การบกรณะเมืองลละซ่อมลซมสถานท่ีท่องเท่ีาวข้ึนมาใหม่  ปัลลุบนัลดัเป็นเมืองท่องเที่าวที่ส าคญัของเยอรมัน 

(Germany) เลากว็่าได ้เม่ือปี ค.ศ. 2006 ที่ผ่านมา กไ็ดมี้การเฉลมิฉลองการตั้งเมืองครบ 800 ปีดว้า เมืองน้ีละลากเป็นสองส่วน 
ส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่าวเป็น เขตเมืองเก่า “Altstadt” ลละส่วนที่อากอ่าศาัซ่ึงเป็นเมืองใหม่สามารถเดินถึงกนัได ้เรีากไดว้่า
อาณาเขตของเมืองเก่าเคา้น่าทึ่งมาก เพราะท่านจะสามารถถ่าารกปลากทุกๆ ลุดทัว่เขตเมืองเก่าไดอ้าา่งสวางาม 

11.00 น. อาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั ลุดลรกละพาทุกท่านเขา้สก่ จัตุรัสโรงละคร “Theater Platz” ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในลตุัรัสที่สวาที่สุดใน
าโุรป โดาตรงกลางลตุัรัส ละมี พระบรมรูปทรงม้าของกษัตริย์ โยฮันนส์ แห่ง แซคโซน่ี “Statue of The Saxon King 

Johann” บริเวณโดารอบลตุัรัสางัเป็นท่ีตั้งของ โรงโอเปร่า “Semper Opera House” สร้างข้ึนเม่ือปี 1878 ลละตั้งช่ือ
ตามสถาปนิกผกอ้อกลบบคือ Gottfried Semper สถาปัตากรรมช้ินน้ีลสดงถึงความเลริญรุ่งเรืองในดา้นดนตรีของศตวรรษท่ี 

19 ใกลก้นัางัเป็นท่ีตั้งของโบสถ ประล าราชวงศ  หรือ ฮอฟเคยีเช่อ “Hofkirche”ลุดเด่นคือมีรกปป้ันของนกับุญลละอศัวินผก ้
ปกป้องศาสนาตั้งไวร้าารอบอาคาร โบสถ หลงัน้ีไดรั้บการเสีาหาาไม่มากลากการท้ิงระเบิด สังเกตไดว้่ามีผนงัเป็นสีด าอากม่าก 
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สาเหตุท่ีกองทพัพนัธมิตรไม่ท้ิงระเบิด เมืองเดรสเดน (Dresden)ใหล้หลกลาญไปเหมือนเมืองอื่น ๆไม่ไดเ้พราะเกรงใลโบสถ 
น้ี ลต่กะว่าละเอาไวล้สดงลสงาานุภาพการท าลาาลา้งของระเบิดนิวเคลีาร   ถา้มนัพินาศไปหมดลลว้กล็ะไม่เหลือใหเ้ห็นว่าระเบิด
นิวเคลีาร ท  างานไดดี้ลค่ไหน โชคดีที่ เยอรมัน (Germany) ลพส้งครามก่อน ระเบิดนิวเคลีาร ลกกลรกของโลกเลาไม่ไดล้งที่ 
เมืองเดรสเดน(Dresden)ลากนั้นกเ็ดินไปเร่ือาๆ ลนผ่าน ก าแพงกระเบ้ืองเคลือบไมเซ่น “The Fürstenzug 

(Procession of Princes)” ก าลพงที่มีความาาวถึง 101 เมตร ในภาพบรราาาถึงขบวนเสดล็ของเจา้แห่งแซกโซนี ตั้งลต่
ศตวรรษที่ 12 ลนองค สุดทา้าในศตวรรษที่ 20 รวมไปถึงผกสื้บทอดราชวงศ ของวงศ  Wettins  ตอ้งบอกว่า งดงามมาก เพราะเคา้
ใชก้ระเบ้ืองโมเสกลากโรงเดิมคร้ังลรกท่ีท าเป็นภาพเขีานสีเม่ือปี ค.ศ. 1872 หลงัลากท่ี แซกโซนี (Saxony) สกญเสีาอ  านาลให ้
แบรนเดนเบิร์ก – ปรัสเซีย (Brandenburg - Prussia) ลต่สภาพอากาศท่ีเาน็ช้ืนท าใหเ้สีาหาาลละไม่งดงาม ลึงไดใ้ชพ้อร 
ชเลนกว่า 25,000 ช้ิน ลลว้น าข้ึนมาปิดไวล้ทนในปี ค.ศ. 1907 ลมว้่าลรงระเบิดละท าใหก้ระเบ้ืองบางช้ินหลุดหล่นไปบา้งก็ตาม ลต่
ความร้อนลากเปลวเพลิง กไ็ม่สามารถท าลาาความเสีาหาาของภาพไปไดเ้ลาต่อการชม พระราชวังสวิงเกอร์ “Zwinger 

Palace” ผลงานช้ินเอกใบรกปลบบศิลปะลบบ บาร็อคท่ีตั้งอากริ่มฝ่ัง แม่น ้าเอลเบ้อ “Elbe River” ท่ีสร้างข้ึนมาโดาฝีมือของ
สถาปนิกหลวง มาธฮอาส ดาเนีาลเปปเปอมาน ลากลบบดั้งเดิมลากเรือนกระลกในพระราชวังแวร์คซายย์ “Chateau de 

Versailles” ในปี ค.ศ. 1710 ลลว้เสร็ลในปี ค.ศ. 1732 อิสระใหท้่านเดินเล่นเที่าวชมเมือง สมควรลก่เวลาอ  าลา เมืองเดรสเดน 

(Dresden) มุ่งหนา้สก่ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมือง
หลวงอนังามสง่าของ ประเทศเยอรมัน (Germany) หลงัลากการรวมประเทศ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ถกกปรับเปลี่านใหเ้ป็น
เมืองท่ีทนัสมาั ลละมีความพร้อมส าหรับเมืองหลวงใหม่ 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Estrel Berlin Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที่ 27 กนัยายน 2562 (7) เบอร์ลนิ - พอสดัม - เบอร์ลนิ 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้น้ี น าทา่นออกเดินทางสก่ เมืองพอสดัม (Potsdam) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมือง
หลวงของ สหพันธรัฐแบรนเดนเบิร์ก (Brandenburg) ใน เยอรมัน (Germany) ตั้งอากท่างตะวนัตกเฉีางใตข้องกรุง
เบอร์ลิน (Berlin) เมืองน้ีเป็นท่ีรก ้ลกักนัดีว่าเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัปรัสเซีานหลาาพระองค  อีกทั้งเมืองน้ีางัไดรั้บการคดัเลือก
ลากองค การากเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 พาทุกท่านเขา้ชม พระราชวังซองซูซี “Sanssouci Palace” ลปลว่า 
ไกลกงัวล เป็นภาษาฝร่ังเศส ในสมาัก่อนภาษาฝร่ังเศสเป็นที่นิามพกดในราชส านกัปรัสเซีาร  เพราะเคา้ถือวา่เป็นภาษาของคนที่มี
การศึกษา ลกัษณะของตวัปราสาท เป็นสถาปัตากรรมลบบบาร็อคมีลุดเด่นกคื็อ สร้างอากบ่นาอดเนิน ดา้นหนา้เป็นข้ึนบนัไดท่ีปลกก
ตน้องุ่น ท าคลา้ากบัว่า ปราสาทปลกกอากบ่นไร่องุ่น          

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารกลางวนั น าท่านกลบัสู่ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดา
เร่ิมตน้ชม กรุงเบอร์ลิน (Berlin) กนัที ่ประตูบรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor” ประตกสัญลกัษณ ของเมืองดา้นบน
เป็นรกปป้ันของเทพีลห่งชาัชนะสีทองเด่นตระหง่าน ลละพลาดไม่ไดก้บัการถ่าารกปกบัอาคารรัฐสภาเยอรมัน“Bundestag” ซ่ึง
อากใ่กลก้บั ประตูบรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor”เป็นอีกหน่ึงอาคารที่มีความโดดเด่นมาก โดาเฉพาะโดมลกว้
ขนาดใหญ่ท่ีถือว่าเป็นสัญลกัษณ ท่ีส าคญัของอาคารรัฐสภาลห่งน้ี  ลากนั้นชม มหาวิหารเบอร์ลินโดม “Berliner Dome” ซ่ึง
เป็นมหาวิหารนิกาาโปรเตสลตนต ที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงเบอร์ลิน(Berlin) โดามหาวิหารถกกสร้างในระหว่างปี 1894-1905 ใน
รกปลบบสไตล อิตาเลีานเรอเนสซองส ใชเ้ป็นท่ีท าพิธีการเลิมน ้ามนต  เขา้พิธีอภิเษกสมรส ลละใชเ้ป็นสถานที่ฝังศพของสมาชิกใน
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ราชวงศ  ซ่ึงบริเวณชั้นใตดิ้นของมหาวิหารลห่งน้ี มีหลุมฝังศพของราชวงศ โฮเฮ่นซอลเลิร นอีกดว้า ผา่นชม ศาลากลางแดง “Red 

City Hall” เป็นศาลากลางของ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เป็นอกีหน่ึงอาคารท่ีโดดเด่นดว้าสถาปัตากรรมอิฐลดง ถกกสร้างข้ึน
ระหว่าง ปีค.ศ.1861 – 1869  บริเวณดา้นหนา้ของที่ว่าการเมืองมี น ้าพุเนปจูน “Neptunbrunnen” ซ่ึงเป็นน ้าพุท่ีประดบัดว้า
ฉากลากต านานเทพปกรณัม ลลว้พาท่านไปถ่าารกปลละไปดกร่องรอาประวติัศาสตร ลห่งเยอรมัน(Germany)ที่ลากออกเป็นสอง
ฝ่ังระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตกกนัท่ี ก าแพงเบอร์ลิน “Berlin Wall” ลากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงบนถนนชอ้ปป้ิง 

 ช่ือดงั คูดัม “Ku’damm” หรือ เดอะควัฟัวซเตนดัม “The  Kurfurstendamm” าา่นธุรกิลการคา้อนัดบัหน่ึงของ  
กรุงเบอร์ลิน(Berlin) ใกล้ๆ  กนันั้นเป็นโบสถ์ไกร์เซอร์วิลแฮลม์“Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche” ลกัรพรรดิผก ้
เกรีางไกร  อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้อนัทนัสมาั 

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Estrel Berlin Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสาร์ที่ 28 กนัยายน 2562 (8) เบอร์ลนิ - งานเทศกาล Oktoberfest 2019  
08.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์เพอร์กามอน “Pergamum Museum” หรือเรีากตามภาษาเาอรมนัว่า มูเซอุม อิน
เซล “Museuminsel” ตั้งอากบ่นเกาะนอ้า ๆ บนแม่น ้าสปรี “Spree River” ที่ไหลทอดผ่านกลาง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) 

เกาะลห่งน้ีประกอบดว้าพิพิธภณัฑ าอ่า (ท่ีมีขนาดใหญ่) ถึง 5 ลห่ง ลต่ละลห่งลว้นมีลุดเด่นท่ีลตกต่างกนัออกไป พาท่านเขา้ชม
ภาาใน พิพิธภัณฑ์ เพอร์กามอน“Pergamum Museum” ถือเป็น 1 ใน 10 พิพิธภณัฑ ที่าอดเาีา่มที่สุดในโลก กล็ะไม่ใหเ้ป็น
ทีสุ่ดของโลกไดา้งัไง กใ็นเม่ือเคา้เล่นเอาขา้วของ
ลากทัว่ทุกมุมโลกมารวมกนัไว ้ลละท าการลดั
ลสดงไวไ้ดอ้าา่งดีเาีา่มลนน่าทึ่ง  เม่ือกา้วเทา้เขา้
ไปในพิพิธภณัฑ ส่ิงลรกท่ีท่านละไดพ้บคือ แท่น
บูชาเทพซุสหรือซีอุส “Altar of Zeus” ซ่ึง
ไดรั้บการากาอ่งใหเ้ป็นส่ิงมหศัลรรา ของโลก 

โดาท าลากหินอ่อนลกะสลกัเป็นภาพที่เล่าเร่ือง
เกี่าวกบัสงครามระหว่างเทพลละากัษ  ถือว่าเป็น
งานศิลปะช้ินโบว ลดงเลากว็่าได ้แท่นบูชาเทพ
ซุสหรือซีอุส“Altar of Zeus” น้ีไดม้าลาก 
เมืองเพอร์กามอน(Pergamum) ประเทศตุรกี (Turkey) ลึงน ามาลละตั้งเป็นช่ือของพิพิธภณัฑ น้ีดว้าเพื่อเป็นการใหเ้กีารติ
ลก่ประเทศท่ีเป็นถิ่นก  าเนิด ต่อดว้าชม ประตูตลาดเมืองมีเลตัส “Market Gate of Miletus” ซ่ึงอากใ่นหอ้งใกล ้ๆ กนั เป็น
ประตกใหญ่สลกัลากหินเป็นลวดลาาโรมนัซ่ึงครอบคลุมเต็มผนงัหอ้งดา้นหน่ึงทั้งดา้นซ่ึงาาวประมาณ 20 เมตรเลา ทีเดีาวลละ
สถาปัตากรรมอนัมีค่าอีกช้ินหน่ึงกคื็อ ประตูอิชตาร์แห่งบาบิลอน“Ishtar Gate” เป็นภาพโมเสก ท่ีท  าดว้ากระเบ้ืองเคลือบสีน ้า
เงิน มีความงดงามเป็นอาา่งาิง่ ท่ีน ามาลดัลสดงน้ีเป็นผนงัดา้นนอกพระราชวงัของพระเลา้กาหลิบอลัวาลิกท่ี2 อาานุบัพนัปี ซ่ึงเป็น
ก าลพงที่มีประสิทธิภาพอาา่งาิง่ในกลางท าสงคราม  

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทุกๆ ท่านเขา้สู่ สถานท่ีจดังาน เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ “Oktoberfest 2019” ของ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) ร่วม
ชมและสัมผสับรรยากาศอนัคึกคร้ืนในงานเทศกาลด่ืมเบียร์ระดบัโลกที่มีช่ือเสียงอีกหน่ึงแห่งของเยอรมัน (Germany)  
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18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Estrel Berlin Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัอาทิตย์ที่ 29 กนัยายน 2562 (9) เบอร์ลนิ - เควดลนิบวร์ก - เกร์ิทธิงเก้น 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสก่ เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (ระยะทาง 213 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 
นาที) เมืองหลวงลห่งลรกของชนชาติเาอรมนัตั้งลต่ ค.ศ. 919 บริเวณยา่นเมืองเก่ายงัคงไวซ่ึ้งความสวยงามของเมืองในยคุกลาง 
เรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนในแบบ Half – timbered กว่า 1,300 หลงั ลวดลาาของไมป้ระดบัสามารถลดัลบ่งาคุสมาัไดถ้ึง 5 
สมาั ลวะชมความงามของ ย่านจัตุรัสกลางเมือง “Market Square” อาคารศาลากลางเมือง“Rathaus” ซ่ึงสร้างมาตั้งลต่ปี 
ค.ศ. 1320 นอกลากน้ี เมืองเควดลินบวร์ก (Quedlinburg) างัไดรั้บการลต่งตั้งลากองค การากเนสโก (UNESCO) ใหเ้ป็น
เมืองมรดกโลกมีช่ือเสีางในเร่ืองความเก่าลก่ของตวัเมือง โดดเด่นดว้าสถาปัตากรรมลบบโรมนัรวมถึงมีประวติัศาสตร อนัาาวนาน
ที่น่าสนใลอีกดว้า 

12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกิร์ทธิงเก้น (Gottingen) (ระยะทาง 139  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 50 
นาที) เป็นเมืองเลก็ๆ อากท่างตอนกลางของ ประเทศเยอรมัน (Germany) ลทรกตวัอากร่ะหว่างหุบเขาลต่เป็นเมืองการศึกษา
ระดบัโลกดว้าบรราากาศท่ีเงีาบสงบท าใหน้กัวิทาาศาสตร ลละนกัคณิตศาสตร ชั้นหน่ึงต่างพากนัมาพ านกัลละท างานในเมืองลห่ง
น้ี เช่น เก๊าส  ปรมาลารา ดา้นคณิตศาสตร ลละรีมนัน  นกัคณิตศาสตร หนุ่มท่ีตั้งค  าถามโลกลตกซ่ึงในท่ีสุดลอห นลนชนกั
เศรษฐศาสตร รางวลัโนเบลกห็าค าตอบไดด้งัที่ปรากฏในภาพานตร เร่ือง A Beautiful Mind ลละเป็นเมืองตน้ก าเนิดนิาาา
เร่ือง Brother Grimm นอกลากนั้น มหาวิทยาลัยเกิร์ทธิงเก้น “Georg-August-Universitaet” างัมีนกัวิทาาศาสตร 
รางวลัโนเบลทั้งดา้นัิสิกส ลละเคมีอีกกว่า 50 ท่าน พาท่านเขา้สก่าา่น เมืองเก่า “Inner City” ของ เมืองเกิร์ทธิงเก้น
(Gottingen)ตรงกลางเป็นถนนคนเดินที่ไม่สามารถน ารถานต เขา้มาไดมี้เพีางลกัราานลอดเรีางราามีร้านของของเลก็ๆมากมาา
ลละตึกเก่าน่ารักๆเตม็สองขา้งทางเดินเร่ือาๆลนมาถึง จัตุรัสกลางเมือง “Plaza” ดา้นซ้าามือเป็นศาลากลางเมืองเก่า “Old 

Town Hall” ดา้นหนา้ ศาลากลางเมืองเก่า “Old town hall” มี รูปป้ันสาวน้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel” หรือ “Goose 

girl” ซ่ึงเป็นประเพณีของเมืองน้ีท่ีปฏิบติักนัมานมนานลลว้ว่าถา้ใครส าเร็ลปริญญาเอกในเมืองน้ีลลว้ละตอ้งปีนข้ึนไปลกบสาว
นอ้าผกน้ี้ลึงละถือวา่ลบครบถว้นกระบวนความลต่ถา้ใครางัไม่ลบลลว้ทะลึ่งไปลกบละกอ็าลละโชคร้าา (ไม่ลบ) ลึงอาลกล่าวไดว้า่ รูป
ป้ันสาวน้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel” น้ีเป็นสาวท่ีฮอตท่ีสุดในโลกเลากว็่าได ้เพราะโดนรุมลกบมาตั้งลต่ปี ค.ศ. 1901 โน่นเลา   

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Park Inn by Radisson Gottingen หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทร์ที่ 30 กนัยายน 2562 (10) เกร์ิทธงิเก้น - มุสเตอร์มายเฟลด - โคคเฮม 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เชา้น้ีน าท่านเดินทางสก่ เมืองมุสเตอร์มายเฟลด (Munstermaifeld) (ระยะทาง 313 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3  

ช่ัวโมง 40 นาที) เมืองเลก็ๆ สุดแสนโรแมนติกในหุบเขามลรัฐไรน์ แลนด์ ฟาลซ์(Rheinland-Pfalz)  
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมู่บ้านเมอร์ริท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

10 Germany Oktoberfest 2019 12 Days TG  

หลงัอาหารกลางวนัพาคณะชาว HIT เขา้ชม 
 ปราสาทเอลทส์ “Eltz Castle” ปราสาทยคุ 

กลางท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงประมาณ 70 เมตร 
เหนือ แม่น ้าโมเซล “Moselle River” ตวั
ปราสาทนั้นมียอดแหลมและประดบัดว้ยงานไม้
แบบทิวดอร์ ชมภายในที่ไดรั้บการตกแต่งดว้ย
เคร่ืองตกแต่งดั้งเดิมจ านวนมาก รวมถึงชุด
สะสมโบราณวตัถุอนัน่าประทบัใจ เช่น 
ภาพเขียน ขา้วของเคร่ืองใชป้ระดบัทอง และ
อาวุธสมยัยคุกลาง  จากนั้นน าท่านออกเดินทาง
ต่อสู่ เมืองโคคเฮม (Cochem) (ระยะทาง 29 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองเลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขา และ
มีแม่น ้าผ่านกลางเมือง อาคารบา้นเรือนท่ีตั้งอยูแ่นวเชิงเขา ท าใหเ้ป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับใน
ทศันียภาพอนังดงาม  

19.00 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้างคืน ณ Stumbergers Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัองัคารที่ 1 ตุลาคม 2562 (11) โคคเฮม - ไฮเดลเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต   
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 

 
 

เชา้น้ีน าท่านไปชม อีกหน่ึงปราสาทแสนสวย ท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นยอดเขา นั้นคือ ปราสาทโคคเฮม “Cochem Castle” เป็น 
ปราสาทเก่าแก่ ที่อาจท าใหท้่านรู้สึกเหมือนเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยายเร่ืองไหนซักเร่ืองหน่ึงเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านออกเดินทางต่อสู่ 
เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 185  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เป็นเมืองท่องเที่าวที่
ส าคญั ลละเป็นเมืองใหญ่อนัดบัหา้ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค (Baden-Württemberg) ของ ประเทศเยอรมัน 

(Germany) ซ่ึงอาคารส่ิงก่อสร้างในเมืองน้ียงัก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมศิลปะจินตนิยม และ บารอก ท าให ้เมืองไฮเดลเบิร์ก 

(Heidelberg) ถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองโรแมนติก" ซ่ึงดึงดูดผูค้นกว่า 3.5 ลา้นคนมาเยอืนในทุกๆ ปี 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนัพาคณะชาวฮิตเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” ท่ีตั้งอากบ่นเชิงเขาเหนือแม่น ้าเนคคาร์ 

“Neckar River” ตวัปราสาทโบราณน้ีางัถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1300 ถือเป็นลุดเด่นของเมืองน้ี ลละ 
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” ลห่งน้ีางัไดรั้บการบกรณะมาอาา่งต่อเน่ือง โดาเฉพาะเม่ือทาง Unesco ได้
ประกาศให ้ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” เป็นมรดกโลกในเวลาต่อมา เร่ิมลากทางเขา้ ปราสาทประตูหน้า 
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“Main Gate” ถกกสร้างข้ึนในศตวรรษที่ 15 และอยูม่าเกือบ 200 ปีก่อนโดนถล่มใน Nine Year’s War เพิ่งมาสร้างใหม่ใน
ศตวรรษที่ 18 หลงัลากนั้นกค็งอากค่ก่ปราสาทมาตลอด เลาดกสมบกรณ ดีไม่มีลุดไหนพงัทลาา ถดัลากประตกคือลานกวา้ง  

 โอบลอ้มดว้าตึกท่ีสมบกรณ บา้ง โดนเผาลนเหลือลต่ผนงับา้ง ถึงกระนั้นกส็วาดบัลิตดว้ารกปป้ันเทพกรีกคัน่ระหว่างช่องหนา้ต่าง ทั้ง
เทพอะพอลโล่ ไดอาน่า มาร  ฯลฯ างัรวมถึงกษตัริา  ลละราชาหลาาสมาัหลาาลว่นลควน้ ซ่ึงพวกเขากไ็ม่อากก่บัเราลลว้ ลต่เร่ืองราว
อนัเป็นต านานางัคงถกกเล่าขานลวบลนปัลลุบนั กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต  
“Frankfurt International Airport” (ระยะทาง 83 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพื่อเดินทางกลบั 
กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน 

20.40 น. ออกเดินทางสก่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดาเที่าวบินที่ TG 923 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10  ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วนัพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 (12) กรุงเทพฯ  
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ (Bangkok) 

พร้อมดว้าความประทบัใลมิรก ้ลืม 
 

 
 

หมายเหตุ 
 -  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 
  10วนัและยนิดีที่จะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
-   โรงแรมที่พกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 

เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ท  าใหต้อ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุ  

งาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุฯลฯทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
-  บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางที่เป็นเดก็อายตุ  ่ากว่า 2 ขวบและท่านที่ตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการ

ตกลงกบัพนกังานขาย 
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศ 

ใดประเทศหน่ึง 
-  ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่าน

ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
-  เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ี 

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นที่ทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
-  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมือง 

อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
-  รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพื่อใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
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อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่       ท่านละ                106,900.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   ท่านละ              105,000.-   บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน     ท่านละ               98,000.-   บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน (ผู้ใหญ่)      ท่านละ                 30,000.-   บาท 
พกัเด่ียวเพิ่ม        ท่านละ                 22,000.-   บาท 
 

อัตราน้ีรวม 
 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – มิวนิค // แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ  
** Tax – Insurance – Fuel Charge ท่ีเรียกเกบ็เพิ่มโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอัตรา ณ เดือนเมษายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า  
4. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน จ านวน 9 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถที่ช  านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวัน 9 ม้ือ และอาหารค ่า 9 ม้ือ 
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่าง 
 การ เดินทาง 50%) 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
- ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ข้ึนอยูก่บัการบริการ  
-  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนสู่ห้องพัก 
- อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 

 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั    คืนเตม็จ านวน   
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วนัข้ึนไป  หกัค่าใชจ่้าย ท่านละ 30,000.- บาท 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 14 วนั  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนักอ่นการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ีตั๋ว
เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู่

กบัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้อง
ติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ
ยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าประเทศเยอรมัน 
 

1 พาสปอร์ตที่มีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย)  
2 รูปถ่ายสี ขนาด 2  x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  ถ่ายหน้าเต็ม (เน้นใบหน้าใหญ่) ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  และอดัจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
3 ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายตุ  ่ากว่า 20 ปี) ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร (ถา้มี โดยเฉพาะท่านที่ใชค้  าน าหนา้เป็นนาง)  

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

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานที่ท  างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต  าแหน่ง เงินเดือน วนัที่เขา้ท  างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนาสมุด

บญัชีเคลื่อนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการยืน่เพิ่มเติมได ้แต่
ตอ้งใชห้นังสือรับรองบญัชีที่ออกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (สถานทูตไม่รับ
บญัชีกระแสรายวนั) 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลที่ออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท  าหนงัสือรับรองบญัชีที่ออก
จากทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบส าเนาทะเบียน
บา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให้ 

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเดก็อายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง 
ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัท าการ 

สถานทูตเยอรมัน ตั้งอยู่ถนนสาทรใต้ ใกล้กับอาคาร Q House และรถไฟใต้ดินสถานทีลุมพนีิ 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์ 

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง................................................................................................ เบอร์ติดต่อ............................................................... 

โปรแกรม........................................................................... ก  าหนดการเดินทาง.............................................  

ราคา..................................................................E-mail: ............................................................................................... 

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

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารที่ต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No.Passport 
Date of 
birth 

ROP. 
No. 

ประเภท
ห้อง 

Remark , Request 
Seat , Food 

1             
2             
3             
4             
5             

 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

ช่ือบญัชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตสั สุขาภิบาล 3       เลขที่ 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที่ 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที่ 639-1-06438-3 

2. ส่วนที่เหลือช าระก่อนออกเดนิทาง 15 วนั 
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