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รหัสโปรแกรม : 25375  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

เส้นทาง   :  CHRISTMAS MARKETS 10 Days 7 Nights 
เดินทางโดย   :  สายการกาต้าร ์QATAR AIRWAYS 
ก าหนดการเดินทาง  : 28 NOV – 7 DEC  2565 
 

วนัแรกของการเดินทาง    กรงุเทพฯ 
16.00   เชค็อนิ ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ
20.45  ออกเดนิทางสู่สวติเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบนิกาตา้ร ์QATAR AIRWAYS 
  เทีย่วบนิที ่QR 833 ระยะเวลา 7.25 ชม 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง ซูริก – บาเซิล – กอลมาร ์- สตราสบูรก์ 
00.10   ถงึสนามบนิโดฮา ประเทศกาตา้ร ์(แวะเปลีย่นเครื่อง)  ระยะเวลา 3.05 ชม. 
03.15  ออกเดนิทางสู่เมอืงซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

โดยสายการบนิกาตา้ร ์QATAR AIRWAYS 
  เทีย่วบนิที ่QR 833 ระยะเวลา 7.25 ชม 
07.50  ถงึสนามบนิซูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ผ่านกระบวนการ ตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระกระเป๋า 
09.00 น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืง บาเซลิ BASEL (ระยะทาง 90 กม. เวลาเดนิทาง 1 ชม.) หนึ่งเมอืงในสวติเซอรแ์ลนด ์

เมอืงชายแดนสามประเทศสวติฯ ฝรัง่เศส และเยอรมนั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไรน์ เหมอืนจะเป็นเพยีงแค่ทางผ่าน แต่
จรงิๆแลว้เมอืงนี้มเีสน่หม์ากๆ เตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรม ศลิปะพพิธิภณัฑ ์และแกลเลอรี ่มากมาย 

10.00 ถงึย่านเมอืงเก่า BASEL’S OLD TOWN เป็นหนึ่งในเมอืงเก่าทีส่วยทีสุ่ด และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดทีีสุ่ดในยุโรป 
เสน่หข์องเมอืงเก่าบาเซลิม ีอยู่รอบตวัเมอืง ในทุกซอกทุกมุมของอาคารแฝงไปดว้ยศลิปะ เหมาะแก่การเดนิเทีย่วชม
ไดร้อบ ถนนทีก่รุดว้ยหนิกอ้นเก่าแก่ มโีบสถ์จากสมยัยุโรปยุคกลาง และน ้าพุแบบซ่อนตวัอยู่ทุกทุทของถนนท าให้
บรเิวณเมอืงเก่าของบาเซลิน่าสนใจกว่าทีอ่ื่นๆ 
น าท่านชม SPALENTOR CITY GATE  

ประตูเมอืงเก่าโบราณ เป็น 1 ใน 3 แห่งทีย่งัเหลอือยู่ ครัง้หนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของก าแพงป้อมปราการทีล่อ้มรอบ
เมอืงปัจุจนัไดร้บัยกย่องว่าเป็น ประตทูีส่วยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์ถอืว่าเป็น หลกัเมอืงทีส่ าคญัของชาวบาเซลิและ
ยงัเป็นมรดกของชาตอิกีดว้ย  
ต่อดว้ยเดนิเล่นชมเมอืงไปจนถงึ BASEL TOWN HALL (ระยะทาง 650 เมตร) ศาลาว่าการเมอืงเป็นทีต่ ัง้ ของรฐับาล
บาเซลิและรฐัสภา ตัง้อยู่ท่ามกลางย่านเมอืงเก่า เป็นอาคารสแีดงโดดเด่นตัง้อยู่ใจกลางเมอืง สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่
14 เป็นหนึ่งในสิง่ทีส่วยงามทีสุ่ดในบาเซลิ ยงัคงใชเ้ป็นอาคารรฐับาลอย่างเป็นทางการส่วนลานกลางของ พระราชวงั
เก่าแก่อายุ 500 ปี เมื่อเราเดนิออกจากสถานีรถไฟ ความโดดเด่นสแีดงนัน้ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของบาเซลิเลยค่ะ 
มาแลว้ตอ้งถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ลย 
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ต่อเล่นต่อกนัไปเรื่อยๆ ผ่านถนนชอ้ปป้ิงประจ าเมอืง จนไปถงึ BASLER MUNSTER (ระยะทาง 650 เมตร) โบสถ์
ประจ าเมอืง สรา้งครัง้แรกเมื่อปี 1019 มหาวหิารหลงัทีเ่หน็ในปัจจุบนัเป็นหลงัทีไ่ดร้บัการซ่อมแซมหลงัจากไดร้บั
ความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวเมื่อปี 1356 ดว้ยสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ผสมโกธคิจากยุคกลางทีส่วยโดดเด่นดว้ย
ผนังทรายสแีดงดา้นนอกรวมทัง้กระเบือ้งมุมหลงัคาสลบัส ีโดยมสีเีขยีวเป็นหลกัอนัเป็นเอกลกัษณ์ของหลงัคาอาคาร
ในเมอืงแถบนี้ ภายในมภีาพกระจกส ีภาพจติรกรรม ภาพแกะสลกันูนบรรยายเรื่องราวทางศาสนา  

12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
13.00 จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืง กอลมาร ์COLMAR (ระยะทาง 70 กม. เวลาเดนิทาง 1 ชม.) เมอืงท่องเทีย่วยุค

กลางทีม่ชีื่อเสยีงและยงัเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัโอ-แรง็ (Haut-Rhin) ในแควน้อาลซสั (Alsace) โดยตวัเมอืงนัน้
ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรัง่เศส เมอืงกอลมาร ์เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามว่าเป็น “เมอืงหลวงแห่ง
ไวน์แห่งอาลซสั” (Capitale des Vins d’Alsace) นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในการอนุรกัษ์เมอืงใหย้งัคงเป็น
เมอืงที ่มลีกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมอืงเก่าทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไม้
โบราณ รา้นคา้โบราณ โบสถ์ พพิธิภณัฑ ์ครสิต์ศาสนสถาน และรา้นคา้และทีอ่ยู่ อาศยัทีค่งสภาพเหมอืนเมอืงในยุค
กลาง 

 

 

15.00  เดนิทางต่อสู่เมอืง สตราสบูรก์ STRASBOURG  
(ระยะทาง 70 กม. เวลาเดนิทาง 1 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของแควน้อลัซาส ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าไรน์ บนพรมแดนตดิ
กบัประเทศเยอรมนีไดช้ื่อว่าเป็นหวัใจของยุโรป 

16.00 เดนิทางถงึ เมอืงสตราสบูรก์ น าท่านเดนิเล่น Christmas Markets ของเมอืง Strasbourg อกีหนึ่งเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง
ของยุโรปทีจ่ดังาน Christmas  
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18.00  ** อสิระอาหารค ่า เผื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ชอ้ปป้ิง เดนิเล่นตลาด 
19.00  น าท่านเชค็อนิ ณ ทีพ่กั 
  พกัค้างคืน ณ NOVOTEL STRASBOURG CENTRE HALLES หรือ เทียบเท่า 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง สตราสบูรก์ – ชตุตการต์ - แฟรงก์เฟิรต์ 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00 เดนิเล่นชมย่านเมอืงเก่าทีเ่รยีกว่า LE PETITE FRANCE ชมมหาวหิารนอทเทรอดามทีย่ิง่ใหญ่ STRABOURG 

CATHEDRAL (ระยะทาง 3 กม. เวลาเดนิทาง 5 นาท)ี ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ทีีสุ่ดแห่งหนึ่งของยุโรป 
ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ยหนิทรายสชีมพทูัง้หลงัโดยสรา้งขึน้ในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที ่
12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 260 ปี อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนั
สมควร 

10.00 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชตุตการต์ STUTTGART 
(ระยะทาง 150 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) 
คอืเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของรฐั Baden-Württemberg ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้า Neckar เป็นตน้ก าเนิดของรถยนต์
ในยุคแรก ๆ มบีรษิทัรถยนต์ทีม่ชีื่อเสยีงเช่น เมอรเ์ซเดส-เบนซ์ ,พอรเ์ช่ ,มายบคั รวมถงึรถตน้แบบคนัแรกของโฟลค์
สวาเกน เช่นกนั 

12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม จตุรสัลอสสพ์ลาทซ์ (Schlossplatz) เป็นจตัุรสัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสตทุทก์ารท์ ปัจจุบนัจตัุรสักลางแห่งนี้มี
อาคารประวตัศิาสตรล์อ้มรอบ มอีนุสาวรยีก์ระจายอยู่ทัว่ไป มกีารออกแบบทีส่มมาตร โดยมสีนามหญ้าหลายแห่งตดั
กบัทางเดนิกวา้ง ตรงกลางมอีนุสาวรยีแ์ห่งชยัชนะทีเ่ป็นเสาสงู ซึง่ประดบัดา้นบนดว้ยรปูปัน้คองคอรเ์ดยีเคลอืบทอง 
ดา้นขา้งอนุสาวรยีม์นี ้าพุประดบัทัง้สองขา้ง ซึง่น ้าพุนี้เป็นจุดไฮไลทข์องจตัุรสัแห่งนี้ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมา
เยีย่มชมเป็นจ านวนมาก 
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17.00  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง แฟรงก์เฟิรต์ FRANKFURT  
(ระยะทาง 160 กม. เวลาเดนิทาง 1.50 ชม.) เมอืงทีไ่ดร้บัการพฒันาจนกลายมาเป็นเมอืงนานาชาต ิเนื่องจากมที าเล
ทีต่ ัง้เป็นเสมอืนเสน้ตดักนัของถนน รถไฟ และเครื่องบนิทีส่ าคญัๆ เป็นทีต่ ัง้ของโลกทางดา้นเศรษฐกจิ ตกึสงูระฟ้าที่
มธีนาคารต่างชาต ิและสถาบนัการเงนิต่างๆตัง้อยู่ อาท ิธนาคารบุนเดส สถาบนัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
เยอรมนีรวมไปถงึสถาบนัทางการเงนิชัน้แนวหน้ามากมาย  

19.00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเชค็อนิ ณ ทีพ่กั 
  พกัค้างคืน ณ AMERON FRANKFURT NECKARVILLEN  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง แฟรงกเ์ฟิรต์ - โคโลญจน์ 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน์ COLOGNE   

(ระยะทาง 180 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ฝัง่ แม่น ้าไรน์ (Rhine River) และเป็นเมอืงเก่าแก่ที่เคยอยู่
ภายใตก้ารปกครองของพวกโรมนัน าท่านชม เมอืงโคโลญจน์ (Cologne) เริม่กนัที ่มหาวหิารโคโลญจน์ (Cologne 
Cathedral)   

 

 
ศาสนสถานของครสิต์ศาสนาโรมนัคาทอลกินับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีสุ่ดในโลกของสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื่ออุทศิใหน้ักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่
มาร ีปัจจุบนั มหาวหิารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) นับจุดหมายส าคญัของ เมอืงโคโลญจน์ (Cologne) และ 

ประเทศเยอรมนั (Germany) และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกในปี 2536  
12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิเล่นงาน Chrismas Market ประจ าเมอืง Cologne 1 ใน 10 เมอืงทีจ่ดังานชื่อดงัของประเทศเยอรมนี 
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14.00  เดนิทางกลบัยงัเมอืง แฟรงก์เฟิรต์ (ระยะทาง 180 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านดงั Goethestrasse อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
Goethestrasse ถนนทีห่รหูราทีสุ่ดของแฟรงก์เฟิรต์ และมกัเรยีกกนัว่า Luxusgasse (ถนนสุดเลศิหร)ู ถนนสายนี้
เปรยีบไดก้บัรา้นบูตกิดไีซเนอรช์ัน้น าระดบัโลกขนาดยกัษ์ทีร่วบรวมแบรนดต์่างๆ เช่น Miu Miu, Tiffany, Cartier 
และ Gucci นอกจากนี้ถนนทีใ่กลก้นันี้ ถนน Opernplatz ยงัเหมาะเป็นสถานทีพ่กัผอ่นหลงัจากชอ้ปป้ิง ใหคุ้ณได้
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงอย่างเตม็ที่ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัควร 

19.00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พกัค้างคืน ณ AMERON FRANKFURT NECKARVILLEN  หรือ เทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง แฟรงกเ์ฟิรต์ – โรเธนบวรก์ – นุเรมเบิรก์ 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00 ชม จตัุรสัโรเมอร ์ROMERBERG (ระยะทาง 3 กม. เวลาเดนิทาง 5 นาท)ี ย่านใจกลางเมอืงเก่าอนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลา

ว่าการเมอืง ศลิปะแบบโกธคิ ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่าการเมอืง ท่านจะพบกบัอาคารกึง่ไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวรก์
เฮา้สท์ีเ่รยีกว่าออสไซเล่อ”(OSTZEILE) ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึน้มาใหม่โดยสามารถรกัษารายละเอยีดของอาคาร
ดัง้เดมิที่เคยถูกท าลายหมดสิน้เกบ็ไดทุ้กรายละเอยีด ถ่ายภาพความสวยงามของน ้าพุแห่งความยุตธิรรม ทีต่ ัง้เด่น
เป็นตระหง่านอยู่กลางลาน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโรเธนบวรก์ ROTHENBURG  
(ระยะทาง 180 กม. เวลาเดนิทาง 2 ชม.) เมอืงโรเธนบวรก์ เป็นเมอืงเก่าแก่ของจกัรวรรดฟิรงัค ์ในเขตบาวาเรยี
ปัจจุบนัเมอืงโรเธนบวรก์ไดก้ลายมาเป็นจุดหมายปลายทางทีส่ าคญัของนักท่องเทีย่วจากทัว่โลก จนไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืง
ยุคกลางทีม่คีวามสมบูรณ์มากทีสุ่ดของเยอรมนีภายในเมอืงเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และสไตลเ์รอเนส
ซองส ์บรรยากาศราวกบัว่าวนัเวลาไดห้ยุดนิ่งมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 
เป็นเมอืงทีป่ระกอบไปดว้ยถนนสายแคบๆทีส่รา้งขึน้แบบสลบัซบัซอ้น งดงามดว้ยบรรยากาศสองขา้งทางทีเ่ตม็ไป
ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสไตลก์อธคิ และเรอเนสซองส ์ทีย่งัคงสภาพเดมิไดอ้ยา่งยอดเยีย่มที่สุด การเดนิเล่นในเมอืงนี้ 
จงึมคีนเปรยีบเปรยว่าเสมอืนการเดนิชมอยู่ใน “พพิธิภณัฑก์ลางแจง้” น าท่านถ่ายภาพกบั ศาลาว่าการเมอืง 
RATHAUS  ศาลาว่าการเมอืง ทีต่ ัง้ตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืง จนไดเ้วลาอนัสมควร 
และพลาดไม่ไดก้บัการ ถ่ายภาพบรเิวณจตัุรสั Plönlei 
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12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จตัุรสั Plönlei เป็นจุดท่องเทีย่วยอดนยิมทีสุ่ดของเมอืงดว้ยความลงตวัของทศันียภาพ และสถาปัตยกรรมยุคกลางอนั
โดดเด่น มหีอคอยโดดเด่นชือ่ว่า Siebersturm (Siebers Tower) และประตูเมอืงโบราณ Kobolzellertor (Kobolzeller 
Gate) เป็นจุดสงัเกตส าคญั ถอืเป็นจุดทีน่ักท่องเทีย่วแวะชม และถ่ายภาพมากทีสุ่ด และหากไม่ไดถ้่ายภาพ ณ จุดนี้ 
ถอืว่าเดนิทางมาไม่ถงึเลยทเีดยีว  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนุเรมเบริก์ NUREMBURG 
(ระยะทาง 110 กม. เวลาเดนิทาง 1.15 ชม.) เมอืงทีไ่ดร้บัสมญานามว่าเมอืงแห่งเทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็น
คนทีช่ื่นชอบความสวยงามของธรรมชาต ิขนุเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการต์ูน ทางเดนิโรยกรวด ปหูนิ
แบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หมิะทีป่กคลุมขาวโพลนไปทัว่ทัง้เมอืง ตอ้งทีน่ี่เลยเพราะนูเรมเบริก์นัน้เสมอืนดงัเมอืง
แห่งเทพนิยายทีไ่ดร้บัการรกัษาเอาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ 

 
19.00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ GARDEN HOTEL NURNBERG  หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง โรเธนบวรก์ – แบมเบิรก์ - เดรสเดน 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแบมเบริก์ BAMBERG (ระยะทาง 100 กม. เวลาเดนิทาง 1.20 ชม.)  ศูนยก์ลางของการ

ท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศเยอรมนั เนื่องจากพืน้ทีส่่วนใหญข่องเมอืงนัน้ถอืว่าเป็น
ศูนยร์วมทางประวตัศิาสตรท์ีม่คีวามโดดเด่นทางด้านสถาปัตย กรรมและมรดกทางวฒันธรรมทีไ่ดร้บัการเกบ็รกัษาไว้
เป็นอย่างดอีกีดว้ย 
น าท่านชม ศาลาว่าการเมอืงเก่า Altes Rathaus ตัง้อยู่กลางเมอืงแบมเบริก์บนสะพาน Obere Brücke คล่อมแม่น ้า
เรก็นิทซ์ เป็นเมอืงมรดกโลกของเยอรมนี โดยทีปั่จจุบนันัน้ ศาลาว่าการเมอืงเก่านัน้ ไดแ้ปรสภาพเปลีย่นไปเป็น
พพิธิภณัฑ ์   เคริอ่งกระเบือ้ง ทีม่ชีื่อว่า Sammlung Ludwig Collection Bamberg  
น าท่านชม มหาวหิารบมัแบรก์เซนตปี์เตอรแ์ละเซนต์จอรจ์ Bamberger Dom St. Peter and St.Georg (ระยะทาง 
350 เมตร)  มคีวามส าคญัเป็นทีต่ ัง้ของสงัฆมณฑลของอคัรบาทหลวงแห่งบมัแบรก์ โดยมหาวหิารถูกสรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ สรา้งครัง้แรกในปี ค.ศ.1004 โดยจกัรพรรดเิฮนรทีี่ 2 (Henry II) ซึง่แลว้เสรจ็ในปี 
1012 อกีทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของเมอืง 
โดยสถาปัตยกรรมแบบโรมานเนสก์ตอนปลายและศลิปะแบบโกธคิ โดยภายในประกอบไปดว้ยหอทัง้สองดา้นของตวั
ตกึจ านวน 4 หอ นอกจากนัน้ขา้งๆ ตวัวหิารยงัเป็นทีต่ ัง้ของโบสถ์พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงของมคี่าทางศาสนาดว้ย 

 

 
12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเดรสเดน DRESDEN   
(ระยะทาง 285 กม. เวลาเดนิทาง 3.20 ชม.) 
นครหลวงแห่งแควน้แซกโซนี่ เป็นเมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืงและร ่ารวยมากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง รวมทัง้ศลิปะวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม และ ทรงคณุค่าทางประวตัศิาสตรจ์นไดร้บัฉายาว่านครฟลอเรน้ซ์แห่งลุ่มแม่น ้าเอลเบอร ์

 

 
น าท่านเดนิเล่นงาน Christmas Markets ประจ าเมอืงเดรสเดน อกีหนึ่งเมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าสวยทีสุ่ดในประเทศเยอรมนี 
อสิระใหท้่านเดนิชมตลาดครสิมาสต์ ทีน่ี้ถอืว่าเป็นงานยิง่ใหญ่ทีร่วมเอาความแตกต่างของตลาดครสิมาสต์มาไวเ้ขา้
ดว้ยกนั มเีสยีงการเฉลมิฉลองอยู่เตม็ไปหมด เกบ็บรรยกาศ และ ความประทบัใจกนัอย่างเตม็ที่ 

18.00  *** อสิระอาหารค ่า เผื่อไม่เป็นการรบกวนการเทีย่วชมตลาดครสิมาสต์ 
พกัค้างคืน ณ STAR G HOTEL PREMIUM DRESDEN  หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง เดรสเดน - ปราก 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00  น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก PRAGUE ประเทศสาธารณรฐัเชก็ 

(ระยะทาง 150 กม. เวลาเดนิทาง 2.ชม.) เมอืงหลวงของประเทศเชก็ เมอืงทีต่ ัง้อยู่ใจกลางยุโรปไดร้บัสมญานามว่า 
“ไขมุ่กแห่งยุโรป” ถอืเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของโลก เทีย่วชมอกีหนึ่งตลาด Christmas Markets ทีต่ดิ
อนัดบัของทวปียุโรป 
ย่านจตุรสัโอลดท์าวน์ Old Town Square  

12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิเล่นงาน Christmas Market ย่าน Old Town ที่จดังาน 1 ใน 2 ทีข่องกรุงปราก เดนิเล่นถ่ายรปูเกบ็
บรรยากาศ เทศกาล  

 

 
19.00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง เจาะลึกกรงุปราก 
08.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
09.00 น าท่านเดนิขา้มสะพานชารล์ Charles Bridge (ระยะทาง 3 กม. เวลาเดนิทาง 5 นาท)ี สิง่ก่อสรา้งถาวรทีส่รา้งในสมยั

พระเจา้ชารล์สท์ี ่4 เมื่อปี ค.ศ.1357เพื่อแทนทีส่ะพานจูดธิ ซึง่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่12  สะพานชารล์ยงัถอืเป็น
สะพานเก่าแก่ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดในโลก ราวสะพานประดบัไปดว้ยงานประตมิากรรม อนัวจิติรงดงามในรปูแบบ
ศลิปะแบบบารอค ในปัจจุบนัสะพานชารล์สเ์ป็นจุดท่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง สวยโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวนั
หรอืกลางคนื ทศันยีภาพของสะพานนี้จะสวยงามยิง่ขึน้ในช่วงเชา้ตรู่ และยามตะวนัตกดนิค ่า 
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ต่อดว้ยเดนิเล่นรอบๆย่าน Mala Strana เป็นหนึ่งในเขตทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืง ย่านนี้เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นย่านเลก็ๆที่
สามารถเดนิไปตามถนนและดื่มด ่ากบัศลิปะสไตลบ์าโรกทีส่ามารถมองเหน็ทีบ่รเิวณดา้นหน้าของพระราชวงั 
ถ่ายรปูกบัก าแพงจอหน์เลนนอน John Lennon Wall 

12.00  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม ปราสาทปราก Prague Castle เป็นทีท่่องเทีย่วหลกัของประเทศสาธารณรฐัเชค็ (Czech 
Republic) เลยกว็่าได ้ ปราสาทปรากเป็นอนุสาวรยีท์ีม่ผีูเ้ขา้ชมมากทีสุ่ดในประเทศ ปราสาทปรากสรา้งขึน้ใน
ศตวรรษที ่9 ซึง่เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิแ์ห่งโบฮเีมยี จกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ ิทธิ ์ภายในบรเิวณของ
ปราสาทมทีัง้มหาวหิารปรากหรอืพระบรมมหาราชวงั รวมถงึอญัมณีแห่งมงกุฎโบฮเีมยีนซึง่เป็นหนึ่งในสมบตัปิระจ า
ชาต ิปราสาทปรากถอืว่าเป็นปราสาทโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ต่อดว้ยน าท่านไปยงั จตุรสัแวนเซสลาส Wenceslas Square (ระยะทาง 6 กม. เวลาเดนิทาง 15 นาท)ี  ตัง้อยู่ใน
Nové Mesto (เมอืงใหม่) เป็นบรเิวณทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรอ์ย่างมากมาย โดยเฉพาะในเดอืนพฤศจกิายนปี 
1989 เมื่อการประทว้งต่อตา้นความโหดรา้ยของต ารวจเริม่ตน้การปฏวิตักิ ามะหยี ่หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Velvet 
Revolution และจนกระทัง่มกีารล่มสลายของลทัธคิอมมวินิสต์ในภายหลงั อกีหนึ่งสถาทีจ่ดังาน Christmas Markets 

 

 
19.00  อาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัค้างคืน ณ HOTEL MAJESTIC PLAZA  หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีเก้าของการเดินทาง กรงุปราก - สนามบิน 
07.00  อาหารเช้า ณ ท่ีพกั 
08.00  เดนิทางสู่สนามบนิ กรุงปราก (ระยะทาง 20 กม. เวลาเดนิทาง 30 นาท)ี 
12.20  ออกเดนิทางสู่ กรุงโดฮา  

โดยสายการบนิกาตา้ร ์QATAR AIRWAYS 
  เทีย่วบนิที ่QR 292 ระยะเวลา 05.35 ชม 
19.55  ถงึสนามบนิ กรุงโดฮา (เปลีย่นเครื่อง) ระยะเวลารอ 6.45 ชม 
  ท่านสามารถ ชอ้ปป้ิง Duty Free , Band Name ชื่อดงั 

 

วนัท่ิสิบของการเดินทาง กรงุเทพฯ 
02.40  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการQATAR AIRWAYS 
  เทีย่วบนิที ่QR836 ระยะเวลา 06.20 ชม. 
13.00   
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อตัราค่าบริการ  
 
แบบจอยทรปิ 
เดนิทางร่วมกบัคณะของเรา 8-12  ท่าน 
ด้วยรถขนาดคล่องตวัตามจ านวนผูเ้ดนิทาง จอดได้หลายจุดสวย  
ภายในสูงโปร่ง โล่งสบายเหมอืนบสัคนัโต 
 

- เดนิทาง 2 ท่าน ท่านละ 169,900.- 
 
- เดนิทาง 1 ท่าน เพิม่ค่าพกัเดี่ยว สอบถามเพิม่เตมิ 
- อพัเกรดเป็นตัว๋ชัน้ BUSINESS เพิม่เริม่ต้น 90,000.-  
- จองตัว๋เครื่องบนิเอง หกัค่าตัว๋ออก 38,000.- 
 
ราคาเดก็ 
อายุ 1 ปี  - ไม่เกนิ 2 ปี  ท่านละ 35,000.- 
อายุ 2 ปี  - ไม่เกนิ 9  ปี  คดิราคา 75% ของราคาผูใ้หญ่ 
อายุ 9  ปี  - ไม่เกนิ 12   ปี  ราคาถูกกว่าผูใ้หญ่ 3,000.- 
อายุ 12 ปีขึน้ไป คดิราคาผูใ้หญ่ 
 
อตัราน้ีรวม 
- ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 
- ประกนัการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000.- 
- ทีพ่กัตามระบุในโปรแกรม หรอืเทยีบเท่า 
(หอ้งพกัเป็นแบบสแตนดารด์ สามารถอพัเกรดทีพ่กัเพิม่เตมิได)้ 
- อาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- รถพาเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ตากลอ้งพรอ้มถ่ายภาพ 1 ท่าน 
- หวัหน้าทวัรช์ านาญเสน้ทาง 1 ท่าน 
- ทปิคนขบัรถต่างชาต ิ
  
อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (ถา้ตอ้งการ) 
- ไม่รวมค่ากจิกรรมนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรม  
- ไม่รวมค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัโควดิ เช่น ค่าทีพ่กักกัตวั หรอืค่าตรวจโควดิ 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าผกผนัของภาษนี ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทนัหนั  
- ค่าเขา้ชมในสถานทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าทปิ หวัหน้าทวัรแ์ละตากลอ้ง 
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หมายเหตุ  
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้า

ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะรกัษา
ผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ด้มากที่สุด และท่านอาจจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกดิขึน้ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ กรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ, การล่าช้าของ
สายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อุบตัเิหตุ ฯลฯ 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านใช้หนังสอืเดนิทางขา้ราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) แลว้ถูกปฏเิสธการเขา้
หรอืออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง 

- บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอือ้อ านวย 
- ในกรณีที่ท่านตอ้งการออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ตัว๋เครื่องบนิระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมล์หรอื บตัรโดยสารราคา

พเิศษ โปรดแจ้งทมีงานขายเพื่อขอยนืยนัว่า คณะทวัรอ์อกเดนิทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัค ายนืยนัจาก
พนักงานขายแล้วออกเดนิทางไม่ได้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบทุกกรณี และควรออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดัจ า
และด าเนินการยื่นวซี่าเรยีบรอ้ยแล้ว 

- บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว หากท่านถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืการเขา้เมอืงอนั
เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ 

- บรษิทัฯ ขอยกเลกิการบรกิารของยานพาหนะ พนักงานขบัรถ และโรงแรมที่พกั ส าหรบักลุ่มบุคคลที่มคีวามประพฤตกิ้าวรา้ว ไม่
เหมาะสมท าลายทรพัย์สนิ หรอืเจตนาท าผดิกฎหมายในประเทศนัน้ ๆ 

 

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ 
ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร ์

เพ่ือให้ท่านได้เดินทางไปกบัเราอย่างมีความสุข 
 
 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ และการช าระเงิน 
-     กรุณาจองล่วงหน้าพรอ้มช าระงวดแรกและส่งสลปิโอนมาในชอ่งทางของบรษิทัฯ 
-     หมายเลขบญัชชี าระเงนิ โปรดตดิต่อบรษิทัอกีครัง้ 
- ค่าทวัรส์่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หรอืเมื่อผลของวซี่าออก หรอืในช่วงเทศกาลที่มกีารตอ้งเร่งออกตัว๋

เครื่องบนิ หรอืโปรโมชัน่ตัว๋เครื่องบนิ 
- กรณีจองทวัรล์่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั โปรดช าระค่าทวัร์ยอดเต็มจ านวน 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กต็่อเมื่อจ านวนสมาชกิน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณี

นี้ ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัร์อื่นให ้
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้  เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวสิยับาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็  

- หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

- เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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หมายเหตุ อ่ืนๆ 
1. บรษิทัฯ จะท าการยื่นวซี่าของท่านกต็่อเมื่อในคณะมผีูเ้ดนิทางครบ 8 ท่านและไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต เนื่องจากบรษิทั

ฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวซี่า อาท ิตัว๋เครีอ่งบนิ หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ 
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยื่นวซี่าใหก้บัทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

2. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวซ่ีาท่องเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัร์เป็นผูก้ าหนด ท่านที่มคีวาม
ประสงค์จะยื่นวซี่าท่องเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทูตตอ้งการ เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิด้เป็นผูพ้จิารณาว่าวซี่า
ใหก้บัทางท่าน 

3. กรณีวซี่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายจรงิที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้  
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้่าจะผ่านหรอืไม่ผ่านการ

พจิารณา 
- ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่าน

การพจิารณา ถ้าออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนที่เหลอืจะ
คนืใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจรงิเท่านัน้  

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได้ และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ตามกฎท่านจะตอ้งเสยีค่ามดัจ าบางส่วน 
ทางบรษิทัจะแจ้งใหท้่านทราบ และมเีอกสารชี้แจงใหท่้านเขา้ใจ 

 
4. หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100% 
5. ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋

เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  เพราะเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะใหท้ัง้คณะ และเอกสารทัง้หมดเรยีบรอ้ยก่อน ก่อนที่จะ
ส ารองยานพาหนะ 

6. ในกรณีที่เกดิการล่าช้าจากสายการบนิ หรอืกระเป๋าเดนิทางไม่มาตามก าหนด  ทางบรษิทัจะเป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดเชย
จากสายการบนิใหก้บัท่าน ซึ่งการพจิารณาขึน้อยู่กบักฎเกณฑ์ของสายการบนิเท่านัน้ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 31 วนั คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด  

ยกเวน้หากยื่นวซี่าแลว้ หรอืเป็นโปรแกรมโปรโมชัน่ออกตัว๋เครื่องบนิ หรอืที่พกัที่ท่านเลอืกพเิศษไว้ หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-30 วนัก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-19 วนั หกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง  

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทวัร์ และการยกเลิกทวัร ์
ท่ีระบุในรายการทัง้หมดหลงัจากท่านท าการมดัจ าแล้ว  

ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

