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Germany Route Map 
 

 
 

วนัอาทติย์ที ่1 ธันวาคม 2562 (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อนิเตอร์ หวัหนา้ทวัร์ และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อนิเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือ สั้นๆ วา่ HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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กระเป๋าเลก็ถือตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

หา้มน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะ
ส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  [ICAO] 

  หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้ 
 และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนั (Germany) โดยเท่ียวบินท่ี TG 920 (ใช้เวลา 
 เดินทาง 12 ช่ัวโมง 15 นาที) 
 

วนัจันทร์ที ่2 ธันวาคม 2562 (2) แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ไฮเดลเบิร์ก – สตุ๊ดการ์ท 
05.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงค์เฟิร์ต “Flughafen Frankfurt Am Main International” ณ เมืองแฟรงค์ 

 เฟิร์ต(Frankfurt) ประเทศเยอรมนั (Germany) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจ 
 คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเร่ิมตน้เท่ียวกนัท่ี เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 82 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) น าท่านชม เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เมืองน้ีถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก 
 แห่งหน่ึงของ ประเทศเยอรมนั (Germany) โดยจะน าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” ท่ีตั้ง 
 อยูบ่นเชิงเขาเหนือ แม่นํา้เนคคาร์ “Neckar River” ตวัปราสาทโบราณน้ียงัถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี  
 ค.ศ. 1300 ถือเป็นจุดเด่นของเมืองน้ี และ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” แห่งน้ียงัไดรั้บการบูรณะมาอยา่ง 
 ต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือทาง Unesco ได้ประกาศให้ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” เป็นมรดกโลกในเวลา 

ต่อมา  เร่ิมจากทางเขา้ ปราสาทประตูหน้า 
“Main Gate” ถูกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 
15 และอยูม่าเกือบ 200 ปีก่อนโดน 
ถล่มใน Nine Year’s War แลว้มา
สร้างใหม่ในศตวรรษท่ี 18 หลงัจากนั้นก็คง
อยูคู่่ปราสาทมาตลอด เลยดูสมบูรณ์ดีไม่มี 
จุดไหนพงัทลาย ถดัจากประตคืูอลานกวา้ง
โอบลอ้มดว้ยตึกท่ีสมบูรณ์บา้งโดนเผาจน
เหลือแต่ผนงับา้ง ทาง จากนั้นอิสระท่านเดิน
ชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจาํเมืองไฮเดลเบิร์ก กนัตามอธัยาศยั 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 127 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง)  
 เมืองเก่าแก่ท่ีมีศิลปวฒันธรรมแห่งหน่ึงของทวปียโุรป โบราณสถานต่างๆ ยงัสมบูรณ์ บา้นของคนท่ีน่ีมกัตั้งอยูต่ามไหล่เขา 
 ลดหลัน่กนัไป มีสีสนัสวยงามตดักบัสีเขียวของทุ่งหญา้ป่าไม ้น าท่านชม เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) เป็นอีกหน่ึงเมือง 
 ท่องเท่ียวท่ีสามารถท าใหผู้ม้าเยอืนหลงเสน่ห์ไดง่้ายๆ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยูบ่ริเวณป่าด า เป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ 
 และการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) เน่ืองจากมีบริษทัมากกวา่ 150,000 บริษทัท่ีมีส านกังานอยู ่
 ใน เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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18.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัองัคารที ่3 ธันวาคม 2562 (3) สตุ๊ดการ์ท – ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน – ชไตนการ์เด็น – การ์มิช พาร์เท่น 
 เคียร์เซ่น 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปเขา้ชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลร์ิน “Hohenzollern Castle” (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 
 ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) ปราสาทในยคุกลางท่ีสวยเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) บางคนถึงกบั 
 บอกวา่สวยเป็นอนัดบัหน่ึง เพราะตั้งอยูบ่นยอดเขา มีทอ้งฟ้าเป็นฉากหลงัจึงมองเห็นไดเ้ด่นชดักวา่ปราสาทอ่ืนๆ ปราสาท 
 สไตลนี์โอโกธิกหลงัน้ีเป็น สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ รัฐบาเดน -วูร์ตเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) รัฐท่ีอยู ่
 ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ โดยปราสาทแห่งน้ีเป็นท่ีพ านกัอนัแสนโอ่อ่าของราชวงศป์รัสเซีย ทวา่ถูกท าลายในปี  
 ค.ศ.1423 และสร้างข้ึนใหม่ถึงสองคร้ัง โดยรูปแบบปัจจุบนัเป็นผลงานจากสมยัศตวรรษท่ี 19 ตอนปลาย ปัจจุบนัปราสาท 
 แห่งน้ีมีผูค้นไปเยีย่มชมมากกวา่ 300,000 คนต่อปี นัน่จึงท าใหเ้ป็นหน่ึงในปราสาทท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดใน ประเทศเยอรมนั  

 (Germany) อีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองชไตนการ์เดน็ (Steingaden) (ระยะทาง 207 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  
 ซ่ึงจุดหมายอยูท่ี่ โบสถ์วส์ี “Wise Church” ตั้งอยูบ่ริเวณ เชิงเทือกเขาแอลป์ “The Alps” รูปทรงสถาปัตยกรรม 
 ภายนอกมีลกัษณะการตกแต่งค่อนขา้งเรียบ ภายในเป็นท าใหเ้ป็นทรงรูปไข่แมว้า่ตวัส่ิงก่อสร้างจะเป็นส่ีเหล่ียม และเนน้การ 
 ตกแต่งภายในดว้ยปูนป้ันตระกลูโรโคโคเวสโซบรุนท่ีเตม็ไปดว้ยรายละเอียดอยา่งวจิิตรตามแบบฉบบัของศิลปะโรโคโค  
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองการ์มชิ พาร์เท่นเคยีร์เซ่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 44 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เมืองในหุบเขาทางใตข้อง ประเทศเยอรมนั (Germany) มีบา้นเรือนสวยงามแบบ  
 บาวาเรีย (Bavaria)และตามผนงัของตึกต่าง ๆ ยงัคงภาพเขียนถ่ายทอดเร่ืองราวในคริสตศ์าสนาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผสาน 

 กบัหมู่มวลไมด้อกท่ีแยง่กนัเบ่งบานรับฤดูใบไมผ้ลิต ยิง่ช่วยสร้างความสวยงามใหก้บัเมืองเลก็ ๆ แห่งน้ีมากข้ึนไปอีก 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Königshof Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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วนัพุธที ่4 ธันวาคม 2562 (4) การ์มิชฯ – พชิิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ชวานเกา – มิวนิค 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกไปพิชิต ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเยอรมนั (Germany) โดย 
 มียอดเขาท่ีอยูเ่คียงกนัอีก 3 ยอด คือ แอล์สปิตซ์ “Alpspitz” ครอยเซ็ค “Kreuzeck” และ แวงค์“Wank” ซ่ึงลว้น 
 แต่เป็นสวรรคข์องนกัเดินทางและนกัสกีทั้งส้ิน ท่านจะไดพ้บประสบการณ์ประทบัใจมากมายท่ีน่ี ไม่วา่คุณจะรักธรรมชาติ  
 ช่ืนชอบแสงแดดเป็นนกัสกีหรือนกัเดินเขาท่ีน่ีมีทุกส่ิงส าหรับทุกคน น าท่านเดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze  

 Peak” ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน ประเทศเยอรมนั (Germany) ระหวา่งทางววิสวยมากท่านจะไดช้มววิทะเลสาบท่ีอยู ่
 เบ้ืองล่างท่ีเกิดจากหิมะบนเขาละลาย และมองลงไปขา้งล่างจะเห็นธารน ้ าแขง็ยงัหลงเหลืออยูเ่ม่ือข้ึนมาถึง น าท่านชมววิบน 
 ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน เยอรมนั (Germany) คือ 2,962 เมตร ถา้บรรยากาศอ านวยจากยอดเขาสามารถมองจะเห็นทิวทศัน์ 
 งดงามกวา้งไกล น ำท่ำนชม ซุกสปิตซ์ปลาต “Zugspitzblatt” ธารน ้ าแขง็สายเดียวของ เยอรมนั (Germany) ท่ียาม 
 หิมะตกหนาระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน จะกลายเป็นเสน้ทางสกีใหเ้ลือกเล่นหลายระดบั ใกลเ้คียงยงัมีภตัตาคารพร้อม 
 บาร์กลางหิมะ ใหคุ้ณนัง่พกัอยา่งสบายๆ ในววิมหศัจรรยร์อบตวั นอกจากนั้นยงัมีนิทรรศการท่ีสถานีบนเขา เป็นนิทรรศการ 
 ตั้งแสดงสูงสุดใน เยอรมนั (Germany) เล่าเร่ืองราวในอดีตของ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ “Zugspitze Peak” จากคร้ังแรก 
 ท่ีถูกพิชิตเม่ือ 185 ปี ก่อนจนถึงปัจจุบนั โดยมีภาพยนตร์ ภาพถ่าย และบนัทึกแห่งความส าเร็จต่างๆ ท่ีน่าสนใจประกอบ 
 นิทรรศการ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านชวานสเกา “Schwangau Village” (ระยะทาง 60 กิโลเมตรใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทอนัมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดอนัไดแ้ก่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 “Neuschwanstein Castle” สร้างในสมยัพระเจา้ลุควคิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845 – 1886 เป็นปราสาทท่ี 
 ไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงในโลก จนไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการสร้างปราสาทเทพนิยายเจา้ 
 หญิงนิทราท่ี สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์และโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์รวมถึงแดนเนรมิตของบา้นเรา  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหาร พาท่านเขา้ชมภายในตวั ปราสาทนอยชวานสไตน์ “Neuschwanstein Castle” ท่ีไดรั้บการตกแต่งอยา่ง 
 งดงามวจิิตรตระการตาดว้ยภาพเขียน และ ห้องทรงงาน “Throne Hall”, ห้องบรรทม “Bedroom” รวมถึง ห้องโถง 
 ใหญ่ “Lower Hall” ท่ีหาค าบรรยายใดมาเปรียบไม่ได ้จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมวินคิ (Munich) (ระยะทาง  
 133กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีร ่ ารวยไปดว้ยศิลปะสถาปัตยกรรมสไตลบ์าร็อค และ  
 เรอเนสซองส์ ในช่วงท่ี ราชวงศว์ทิเทลสบาค ปกครอง ซ่ึงความรุ่งเรืองก็ยงัคงปรากฏอยูจ่วบจนทุกวนัน้ี 
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทยีบเท่า 
 

วนัพฤหัสบดีที ่5 ธันวาคม 2562 (5) มิวนิค –  โรเทนบวร์กออบเดียร์ เทาเบอร์ – แบมเบิร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

ประเทศเยอรมนั (Germany) ปัจจุบนั เมืองโรเทนบวร์กออบเดยีร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  

ไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกอีกดว้ย น าท่านชม เมืองโรเทนบวร์กออบเดยีร์ เทาเบอร์ 

(Rothenburg ob der Tauber) เมืองท่ีมีการผสมผสานระหวา่ง เรอเนสซองส์ และโกธิค ภายในตวัเมืองลอ้มดว้ย 
กาํแพงเมือง “The City Wall” สูงส่ีดา้น ซ่ึงเขารักษา ป้อมปราการ “Fortess”, กาํแพงเมือง “The City Wall”, 
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ประตูเมือง“The City Gate”, ท่ีพกัของยามรักษาการณ์ “Galgentor”, ศาลาว่าการเมือง “Rathaus” โบสถ ์และ
อาคารบา้นเรือนท่ีมุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสีแดงใหค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด ส่วนอาคารเก่าแก่บางหลงัถูกจดัท าใหเ้ป็น
พิพิธภณัฑ ์  

13.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  

 
หลงัอาหารกลางวนั  มีเวลาใหท่้านได ้อิสระชม เมืองโรเทนบวร์ก ออบเดยีร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der 

Tauber) ชมความงดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสนัท่ี จตัุรัสกลางเมือง “Plönlein”  จตัุรัสเลก็ๆ แต่มีช่ือเสียงไป
ทัว่โลก บริเวณรอบๆจตัุรัสประกอบไปดว้ยลานน ้ าพแุละตลาดเก่า หลงัจากนั้นอิสระท่านส ารวจเมืองท่ีประกอบไปดว้ยถนน
สายแคบๆสร้างข้ึนแบบสลบัซบัซอ้นสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรือนหลายหลงัดดัแปลงท าเป็นร้านคา้ มีทั้งร้านขาย
อาหาร, ขายกาแฟ และ ของท่ีระลึก ส่วนน้ีสะทอ้นใหเ้รามองเห็นถึงประวติัศาสตร์ยคุกลางของเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระท่าน
เดินชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจาํเมืองโรเทนบวร์กออบเดยีร์ เทาเบอร์ กนัตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่าน
อ าลา เมืองโรเทนบวร์ก (Rothenburg ob der Tauber) แลว้มุ่งหนา้สู่ เมืองแบมเบร์ิก (Bamberg) (ระยะทาง 
137 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) โดยองค์การยูเนสโก Unesco ได้บรรจุให้ เมืองแบมเบิร์ก 
(Bamberg) เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1993 น าท่านชม เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) ศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆของ ประเทศเยอรมนั (Germany) เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั้น ถือวา่เป็น
ศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมและมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดีอีกดว้ย น าท่านไปชมอดีต ศาลากลางเก่า “Altes Rathaus”  ซ่ึงตั้งอยูต่รงกลางของสะพาน ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชข้า้ม 
แม่นํา้เร็กนิทซ์ “Regnitz River” โดยอาคารถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1386 จากนั้นชม มหาวหิารแบมเบิร์ก “Bamberg 
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Cathedral” หรือช่ือเป็นทางการวา่ มหาวหิารแบมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ “Bamberger Dom St. 

Peter und St. Georg” และมีความส าคญัเป็นท่ีตั้งของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่ง  เมืองแบมเบิร์ก 

(Bamberg) โดยมหาวหิารถูกสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก ์สร้างคร้ังแรกในปี ค.ศ.1004 โดย จกัรพรรดเิฮ
นรี ที ่2 (Henry II) อิสระท่านเดินชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจาํเมืองแบมเบร์ิก กนัตามอธัยาศยั 

 
18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Welcome Hotel Bamberg หรือเทยีบเท่า 
 

วนัศุกร์ที ่6 ธันวาคม 2562 (6) แบมเบิร์ก – เดรสเดน – เบอร์ลนิ 

07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านมุ่งหนา้สู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) (ระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) เป็นเมืองเก่าท่ี 
 อยูท่างตอนใตข้อง กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) ตั้งอยูบ่น แม่น า้เอลเบ้ “Elbe River” เมืองทั้งเมืองไดถู้กพงัทลายในช่วง 
 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 มากกวา่ 90% เม่ือประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 1945 โดยฝ่ายพนัธมิตร เคา้วา่กนัวา่มีประชากร 
 มากกวา่สามหม่ืนคน ท่ีตอ้งเสียชีวติลงจากเหตุการณ์ในคร้ังน้ี เมืองเดรสเดน (Dresden) เดิมทีเป็นเมืองเก่าท่ีมีความ 
 งดงามมาก ปัจจุบนัไดมี้การบูรณะเมืองและซ่อมแซมสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนมาใหม่ ปัจจุบนัจดัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีก 
 เมืองหน่ึงของเยอรมนั (Germany) เม่ือปี ค.ศ. 2006 ท่ีผา่นมา ก็ไดมี้การเฉลิมฉลองการตั้งเมืองครบ 800 ปีดว้ย จริงๆ  
 แลว้เมืองน้ีจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเป็น เขตเมืองเก่า “Altstadt” และส่วนท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงเป็น 
 เมืองใหม่สามารถเดินถึงกนัได ้เรียกไดว้า่อาณาเขตของเมืองเก่าน่าท่ึงมาก ท่านจะสามารถถ่ายรูปจากทุกๆ จุดทัว่เขตเมืองเก่า 
 ไดอ้ยา่งสวยงาม  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม เมืองเดรสเดน 

(Dresden) โดยจุดแรกจะพาทุก
ท่านเขา้สู่ จตัุรัสโรงละคร 
“Theater Platz” ซ่ึงถือวา่ 
เป็นหน่ึงในจตัุรัสท่ีสวยท่ีสุดใน
ยโุรป โดยตรงกลางจตัุรัสจะมี พระ
บรมรูปทรงม้าของกษัตริย์ โยฮันนส์ 
แห่ง แซคโซนี ่“Statue of The Saxon King Johann” บริเวณโดยรอบจตัุรัสยงัเป็นท่ีตั้งของ โรงโอเปร่า 
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“Semper Opera House” สร้างข้ึนเม่ือปี 1878 และใกล้ๆ  กนัยงัเป็นท่ีตั้งของโบสถป์ระจ าราชวงศ ์หรือ ฮอฟเคยีเช่อ 
“Hofkirche” จุดเด่นคือมีรูปป้ันของนกับุญและอศัวนิผูป้กป้องศาสนาตั้งไวร้ายรอบอาคารโบสถห์ลงัน้ีไดรั้บการ
เสียหายไม่มากจากการ ท้ิงระเบิด สงัเกตไดว้า่มีผนงัเป็นสีด าอยูม่าก อิสระท่านเดินชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจาํ
เมืองเดรสเดน กนัตามอธัยาศยั กระทัง่สมควรแก่เวลาอ าลา เมืองเดรสเดน (Dresden) มุ่งหนา้สู่ กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) 

(ระยะทาง 193 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงอนังามสง่า ของ ประเทศเยอรมนั 
(Germany) หลงัจากการรวมประเทศ กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) ถูกปรับ เปล่ียนใหเ้ป็นเมืองท่ีทนัสมยัและมีความพร้อม
ส าหรับเมืองหลวงใหม่ 

19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Holiday inn Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัเสาร์ที ่7 ธันวาคม 2562 (7) เบอร์ลนิ 
07.30 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเท่ียวชม กรุงเบอร์ลนิ (Berlin) โดยเร่ิมตน้กนัท่ี ประตูบรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor” ประต ู
 สญัลกัษณ์ของเมืองดา้นบนเป็นรูปป้ันของเทพีแห่งชยัชนะสีทองเด่นตระหง่าน และ พลาดไม่ไดท่ี้จะตอ้งถ่ายรูปกบั อาคาร 
 รัฐสภาเยอรมนั “Bundestag” ซ่ึงอยูใ่กลก้บั ประตูบรานเดนบวร์ก “Brandenburger Tor” เป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีมี 
 ความโดดเด่นมากโดยเฉพาะโดมแกว้ขนาดใหญ่ท่ีถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของอาคารรัฐสภาแห่งน้ี จากนั้นผา่นชม มหา 
 วหิารเบอร์ลนิโดม “Berliner Dome” ซ่ึงเป็นมหาวหิารนิกายโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน กรุงเบอร์ลนิ (Berlin)  
 ผา่นชม ศาลากลางแดง “Red City Hall” เป็นศาลากลางของเมือง เป็นอีกหน่ึงอาคารท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมอิฐ 
 บริเวณดา้นหนา้ของท่ีวา่การเมืองมี นํา้พุเนปจูน “Neptunbrunnen” ซ่ึงเป็นน ้ าพท่ีุประดบัดว้ยฉากจากต านานเทพ 
 ปกรณมั แลว้พาท่านไปถ่ายรูป และดูร่องรอยประวติัศาสตร์แห่ง เยอรมนั (Germany) ท่ีแยกออกเป็นสองฝ่ังระหวา่ง 
 ตะวนัออกกบัตะวนัตกท่ี กาํแพงเบอร์ลนิ “Berlin Wall”  ฉากต่างๆท่ีเกิดจากการพลดัพรากของเหตุการณ์ วนัท่ี 13 
 สิงหาคม 1961 วนัเร่ิมการสร้างก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปิน 
 มากกวา่ 118 ท่านบนซากก าแพงกวา่ 1,200 หลาบอกเล่าเร่ืองราวแทนค าพดู และไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นภาพเขียนศิลปะ 
 ท่ียาวท่ีสุดในโลก จากนั้นไปดูเขตพรมแดนการปกครองระหวา่ง อเมริกนั (USA) และ รัสเซีย (Russia) ท่ีจดัแสดง 
 เร่ืองราวของความสูญเสีย, ความพลดัพรากจากครอบครัวและคนท่ีรักเพียงเพราะการแตกต่างในดา้นการปกครอง นัน่ก็คือ  
 เช็คพอยท์ชาร์ล ี“Charlie Check Point” 
12.30 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์เพอร์กามอน  “Pergamum Museum”  หรือเรียกตามภาษาเยอรมนัวา่  
 มูเซอุม อนิเซล “Museuminsel”  ตั้งอยูบ่นเกาะนอ้ยๆบน แม่นํา้สปรี “Spree River”  ท่ีไหลทอดผา่นกลาง กรุง 
 เบอร์ลนิ (Berlin) เกาะแห่งน้ีประกอบดว้ยพิพิธภณัฑย์อ่ย (ท่ีมีขนาดใหญ่) ถึง 5 แห่ง แต่ละแห่งลว้นมีจุดเด่นท่ีแตกต่าง 
 กนัออกไป พาท่านเขา้ชมภายใน พพิธิภัณฑ์ เพอร์กามอน “Pergamum Museum”  ซ่ึงเป็น 1 ใน 10 พิพิธภณัฑท่ี์ยอด 
 เยีย่มท่ีสุดในโลก เม่ือกา้วเทา้เขา้ไปในพิพิธภณัฑส่ิ์งแรกท่ีท่านจะไดพ้บ ประตูตลาดเมืองมเีลตสั “Market Gate of  

 Miletus” ซ่ึงอยูใ่นหอ้งใกล้ๆ กนั เป็นประตใูหญ่สลกัจากหินเป็นลวดลายโรมนัซ่ึงครอบคลุมเตม็ผนงัหอ้งดา้นหน่ึงทั้ง 
 ดา้นซ่ึงยาวประมาณ 20 เมตร และสถาปัตยกรรมอนัมีค่าอีกช้ินหน่ึงก็คือ ประตูอชิตาร์แห่งบาบลิอน “Ishtar Gate” เป็น 
 ภาพโมเสกท าดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสีน ้ าเงิน มีความงดงามเป็นอยา่งยิง่ และท่ีน ามาจดัแสดงน้ี เป็นผนงัส่วนดา้นนอก 
 พระราชวงั ของ พระเจา้กาหลิบอลัวาลิก ท่ี2 อายนุบัพนัปี ซ่ึงเป็นก าแพงท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งยิง่ในกลางท าสงคราม   

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 จากนั้น อิสระท่านเดินชม ตลาดแห่งเทศกาลคริสต์มาส ประจาํเมืองเบอร์ลนิ กนัตามอธัยาศยั 

 18.30 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ Holiday inn Hotel หรือเทยีบเท่า 

 

วนัอาทติย์ที ่8 ธันวาคม 2562 (8) เบอร์ลนิ – พอสดัม – เควดลนิบวร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอสดมั (Potsdam) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวง 
 ของ สหพนัธรัฐแบรนเดนเบิร์ก (Brandenburg) ในเยอรมนั (Germany)  ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้อง กรุง 
 เบอร์ลนิ (Berlin) เมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกัดีวา่เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัปรัสเซียน  อกีทั้งเมืองนีย้งัได้รับการคดัเลือกจากองค์การ 
 ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวฒันธรรมเพราะความมคุีณค่าในความกลมกลืนของภูมทิศัน์ 
 ทางประวตัศิาสตร์ พาทุกท่านเขา้ชม พระราชวงัซองซูซี “Sanssouci Palace”  ลกัษณะของตวัปราสาทเป็น 
 สถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค จุดเด่นคือสร้างอยูบ่นยอดเนินทางข้ึนดา้นหนา้เป็นบนัไดท่ีปลูกตน้องุ่น พระเจา้เฟดเดอริคท่ี 2  
 แห่งราชวงศป์รัสเซียตั้งใจสร้าง ปราสาทซองซูซี “Sanssouci Castle” ไวส้ าหรับพกัผอ่นในหนา้ร้อน และโดยรอบ 
 ยงัมีสวน และอาคารอ่ืนๆอีกมากมาย  
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารกลางวนั น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเควดลนิบวร์ก (Quedlinburg) (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ) เมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมนัตั้งแต่ ค.ศ. 919 บริเวณยา่นเมืองเก่ายงัคงไวซ่ึ้งความ 
 สวยงามของเมืองในยคุกลาง เรียงรายไปดว้ยบา้นเรือนในแบบ Half – timbered กวา่ 1,300 หลงั ลวดลายของไม ้
 ประดบัสามารถจดัแบ่งยคุสมยัไดถึ้ง 5 สมยั  แวะชมความงามของ ย่านจตัุรัสกลางเมือง “Market Square” อาคารศาลา 
 กลางเมือง“Rathaus” ซ่ึงสร้าง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1320 นอกจากน้ี เมืองเควดลนิบวร์ก (Quedlinburg) ยงัมีช่ือเสียงใน 
 เร่ืองความเก่าแก่ของตวัเมือง โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมนัรวมถึงมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีน่าสนใจอีกดว้ย จน 
 ได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกในทีสุ่ด   
19.00 น. อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ Wald Hotel Schaferberg หรือเทยีบเท่า 
 

วนัจันทร์ที ่9 ธันวาคม 2562 (9) เควดลนิบวร์ก – เกร์ิทธิงเก้น – แฟรงเฟิร์ต 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกร์ิทธิงเก้น (Gottingen) (ระยะทาง 136  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมือง 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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 เลก็ๆ อยูท่างตอนกลางของประเทศ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งหุบเขา เมืองตน้ก าเนิดนิยายเร่ือง Brother Grimm นอกจากนั้น  
 มหาวทิยาลยัเกร์ิทธิงเก้น “Georg-August-Universitaet” ยงัมีนกัวทิยาศาสตร์รางวลัโนเบลทั้งดา้นฟิสิกส์และเคมี 
 อีกกวา่ 50 ท่าน พาท่านเขา้สู่ยา่น เมืองเก่า “Inner City”  ของ เมืองเกร์ิทธิงเก้น (Gottingen) มีร้านขายของเลก็ๆ  
 และตึกเก่าน่ารักๆ เตม็สองขา้งทาง เดินเร่ือยๆ จนมาถึง จตัุรัสกลางเมือง “Plaza” ดา้นซา้ยมือเป็น ศาลากลางเมืองเก่า  
 “Old Town Hall” ดา้นหนา้ ศาลากลางเมืองเก่า “Old town hall” มี รูปป้ันสาวน้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel”  
 หรือ “Goose girl” ซ่ึงประเพณีของเมืองน้ีท่ีปฏิบติักนันานแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1901วา่ถา้ใครส าเร็จปริญญาเอกในเมืองน้ี 
 แลว้จะตอ้งปีนข้ึนไปจูบสาวนอ้ยผูน้ี้จึงจะถือวา่จบครบถว้นกระบวนความแต่ถา้ใครยงัไม่จบแลว้ทะไปจูบละก็อาจจะโชค 
 ร้าย (ไม่จบ) กล่าวไดว้า่ รูปป้ันสาวน้อยอุ้มห่าน “Gaenseliesel” เป็นสาวท่ีฮอตท่ีสุดในโลกเลยก็วา่ได ้ 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 232 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30  
 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศเยอรมนั (Germany) จากนั้น อิสระท่านเดินชม ตลาดแห่งเทศกาล 
 คริสต์มาส ประจาํเมืองแฟรงค์เฟิร์ต กนัตามอธัยาศยั  

กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตแิฟรงค์เฟิร์ต  “Frankfurt International 

Airport” (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
(Bangkok) และ มีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษีรวมถึงการขอภาษีคืน 

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 923 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วนัองัคารที ่10  ธันวาคม 2562 (10) กรุงเทพฯ  
13.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ“Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  

 (Bangkok) พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั
 และยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อ่ืนทดแทนใหห้ากท่านตอ้งการ 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัใหใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้หากวนัเขา้พกัตรงกบังาน 
 เทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆอนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

http://www.hit-tour.com/
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- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัอาทิการล่าชา้ของสายการบินการนดัหยดุงาน, 
 ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตฯุลฯทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบและท่านท่ีตอ้งใช ้Wheelchair เวน้แต่มีการ
 ตกลงกบัพนกังานขาย 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดหากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการแลว้ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกประเทศใด
 ประเทศหน่ึง 
- ในกรณีท่ีท่านท่ีจะตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศโปรดแจง้พนกังานขายเพ่ือขอการันตีวา่กรุ๊ปออกเดินทางแน่นอนก่อนหากท่าน
 ออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายนืยนัจากพนกังานขายแลว้กรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ไดบ้ริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนในกรณีท่ีท่าน
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือการเขา้เมือง อนั
 เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมืองฯลฯ 
- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท่้านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 

อตัราค่าบริการ  
 

 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ ท่านละ 89,900.- บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 88,000.- บาท 
 เดก็ อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 80,000.- บาท 
 หักตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 26,000.- บาท 
 พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 15,000.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อนิเตอร์  เสน้ทาง กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คดิอตัรา ณ เดือนมถุินายน 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวน 7 คืน พร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ 
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. ค่าทปิคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 8 มื้อ และอาหารคํา่ 7 มื้อ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ใหค้วามรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตรุะหว่าง 
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 การเดนิทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั, ค่าอาหารท่ีสัง่มาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให ้ 
4. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 3 ยูโรต่อวนั 
5. อตัราผกผนัน ้ ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับข้ึนจากสายการบิน 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 

 

การยกเลกิการเดนิทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนเตม็จาํนวน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 20 - 29 วนัขึน้ไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 - 19 วนั  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 14 วนั  บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 21 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 30 วนัก่อนการ
เดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพ่ือ
ยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

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

ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท่้าน
ไม่ไดห้อ้งติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น  

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

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

Economy Class Passenger)การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
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 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ 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 ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้ าหนกัส่วนท่ีเกิน  

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  

 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศเยอรมนั 
 

1 พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2 รูปถ่ายสี ขนาด 2  x 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  ถ่ายหน้าเตม็ (เน้นใบหน้าใหญ่) ฉากหลงัสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน  และอดัจากร้านถ่ายรูป

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

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

 ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
 เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสีย

ภาษี 
 นกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
 ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
 กรณีออกค่าใชจ่้ายเอง ใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เงินฝากออมทรัพยเ์ป็นภาษาองักฤษ พร้อมส าเนา

สมุดบญัชีเคล่ือนไหวยอ้นหลงั 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจุบนั) สามารถใชบ้ญัชีฝากประจ าในการประกอบการยืน่
เพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งใชห้นงัสือรับรองบญัชีท่ีออกจากทางธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ  และส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 
เดือน (สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนั) 

 กรณีมีผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้ใหบุ้คคลท่ีออกค่าใชจ่้าย (ตอ้งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนัเท่านั้น) ท าหนงัสือรับรองบญัชี
ท่ีออกจากทางธนาคาร และระบุช่ือผูเ้ดินทางในหนงัสือรับรอง พร้อมส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมแนบ
ส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้

6. หนงัสือยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวซ่ีา 15 วนัทาํการ 

สถานทูตเยอรมนั ตั้งอยู่ถนนสาทรใต้ ใกล้กบัรถไฟใต้ดินสถานทลีมุพนีิ (ออกประตู 5) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

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

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

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

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

สมาชิกผู้ร่วมเดนิทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบุข้อมูลประเภทอาหารทีต้่องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือววั ** 

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 วนั หลงัจากการทาํการจอง โดยโอนผ่าน 
ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขที ่993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณชิย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขที ่233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขที ่639-1-06438-3 
  
 2.  ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วนั 
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