
CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) เยอรมนั - เบลเยี่ยม - ฝรัง่เศส 11 วนั                                                      1 | P a g e  
 

 

 

CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) 
เส้นทางเจาะลึก 

เยอรมัน - เบลเย่ียม - ฝรั่งเศส 
11 วัน 8 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรมทวัร ์>>  หน่ึงในเส้นทางเที่ยวชมตลาดคริสต์มาส สวยๆอันดบัต้นๆ
ของยุโรป 
>> ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Eguisheim / Strasbourg เมืองสวยท่ีสุดในแคว้นอัลซาสของฝร่ังเศส  

>> ชมหมู่บ้าน Rothenburg ob der Tauber หน่ึงในสามหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของเยอรมัน 

>> ชมหมู่บ้าน Monchau หน่ึงในหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสุดของเยอรมัน 

>>ชมเมือง Brugge เมืองท่ีสวยท่ีสุดของเบลเยี่ยม  Unesco 

>> ชมเมือง Ghent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco 

>> ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม 

>> ชมกรุง Metz 1 ในตลาดคริสต์มาสท่ีสวยท่ีสุดของฝร่ังเศส 

>> ชมเมือง Tier เมืองสวยของเยอรมัน Unesco 

>>ชมหมู่บ้าน Dinant หน่ึงหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม  

>> เข้าชมปราสาท Heidelberg Castle ได้ขึน้ช่ือว่า ปราสาทซากปรักหักพังท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

>> ชมมหาวิหาร Cologne โบสถ์สุดสวยแห่งเมืองโคโลญจน์ ได้รับ Unesco  
>> ชมเมือง Esslingen am Neckar เมืองประวัติศาสตร์ยุคโรมัน  

>> ชมเมือง Wurzburg เมืองแสนสวยต้นทางของเส้นทางสายโรแมนติคของเยอรมัน 

>> ชมเมือง Frankfurt หน่ึงในเมืองดังของเยอรมัน  

>> ชม Atomium อีกหน่ึงสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์ 

 

พกัโรงแรมระดบั 4  ดาว            

เมนูพิเศษ :  

Seafood /  อาหารไทย /เบียรท์อ้งถิ่น 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า  

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วัน 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  
20.30 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
 พบเจา้หนา้ที่บริษทัอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
23.40 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่สอง (2)  แฟรงค์เฟิร์ต – โคเบลนซ์ - โคโลญจน์ 
05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน  จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 125 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดย
จกัรพรรดินีโร หรือที่รูจ้กัในช่ือ นีโรจอมโหด ซ่ึง มีช่ือเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส 
(Nero Claudius Caesar Drusus) ส าหรับตวัเมืองนั้นตั้งอยูต่รงปากแม่น ้าซ่ึงเป็นที่บรรจบกนัของ
แม่น ้ า 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น ้าไรน์ (Rhine River) ซ่ึงตอ่มาในปี 1992 เมือง
โคเบลนซ์ไดฉ้ลองครบรอบอาย ุ2000 ปีของเมืองอกีดว้ยเมืองโคเบลนซ์ยงัเป็นเมืองที่มี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนขา้งโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายลอ้มไปดว้ยป้อมปราการที่
แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่  จากนั้นน าท่านน่ังกระเช้าสู่ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ 
(Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนงัหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยป
รัสเซียในตน้ศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ที่ตั้งอยูบ่นภูเขาตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเมืองโค
เบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 - 1832 ป้อมปราการถูกใชร้ักษาพื้นที่ริมฝ่ังแม่น ้าไรน์และแม่โมเซล 
ปัจจุบนัถอืว่าเป็นอกีหน่ึงป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวตัิศาสตร์มากแห่งหน่ึงของประเทศ  น า
ท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงมา้สง่างามของจกัรพรรดิวิลเฮลม์ที่ 1 
ประดิษฐานเม่ือปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกท าลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แลว้สร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 
1993 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 3 
ชม.) เมืองตน้ต ารับน ้ าหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะ
สไตลโ์กธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองค า บรรจุอฐิัของกษตัริย ์ที่
เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูต ิดว้ยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ท าให้มหา
วิหารโคโลญจน์ ไดร้ับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกบั
การเลอืกซ้ือสินคา้ของที่ระลึก 
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พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 21 พ.ย.  – 23 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าส ที่สวยงามของเมอืง
โคโลญจน์ แมว้่าจะจบงานเทศกาลตลาดคริสตม์าสแลว้ ท่านก็ยงัจะสามารถเห็นความสวยงามของการประดบั
ประดาตกแต่งบา้นเรือนไดอ้ยู่ในช่วงเวลาน้ี              

ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั PULLMAN COLOGNE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที่สาม (3)  โคโลญจน์ – อาเค่น – มอนเชา – บรัสเซลส์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง อาเค่น (Aachen) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เมือง
พรมแดนตะวนัตกสุดของเยอรมนั ติดพรมแดนประเทศเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ มีช่ือเสียงจาก
เป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลยัการแพทย ์น าท่านเขา้ชม มหาวิหารอาเค่น (Aachener Dom) อนัเก่าแก่
และมีประวตัิศาสตร์ยาวนาน นบัเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวของเมือง มหาวิหารแห่งอาเค่น น้ีถูก
จดัเป็นมรดกโลกของยเูนสโก ในปี ค.ศ 1987 ( ไดร้ับ Unesco แห่งแรกของประเทศเยอรมนั ) มหา
วิหารน้ีเป็นโบสถแ์บบกอธิคผสมกบักาโล-โรมนั ซ่ึงไดร้ับอนุญาตจากพระสันตปาปาแห่งกรุงโรม
ให้สร้างโบสถน้ี์ในปี ค.ศ. 786 และสร้างเสร็จเม่ือ ค.ศ. 805 โดมน้ีถูกใชเ้ป็นสถานที่แต่งตั้งกษตัริย์
ของเยอรมนีในสมยัก่อนมาแลว้หลายพระองค ์อีกทั้งยงัมีหีบศพทองค าของพระเจา้ชาร์เลอมาญ อยู่
ดว้ย ที่ลานกวา้งหนา้โดมน้ี จะถูกใชเ้ป็นที่รับรางวลัคาร์ล ในทุก ๆ ปี รางวลัคาร์ลน้ีจะมอบให้กบัผู้
ที่ส่งเสริมสันติภาพในยโุรป ตวัอยา่งของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ไดร้บัรางวลัคาร์ลไดแ้ก่ บิล คลินตนั 
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และ โทนี แบลร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจกัร 
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พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 18 พ.ย.  – 23 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวย
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 
40 นาที) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) เมืองท่องเทีย่วที่มีความส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ
เยอรมนั ตั้งอยูใ่นเขตอาเคิน (Aachen District) ของรฐันอร์ดไรน์-เวสทฟ์าเลิน เมืองมอนเชาวน์ั้น
ตั้งอยูใ่นหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองที่อยูใ่นหุบเขา โดยตวัเมืองทอดยาวไปตาม
ถนนแคบๆ ซ่ึงเรียงรายไปดว้ยบา้นคร่ึงไม ้(Half -Timbered) โดยบา้นเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดี เพราะรอดพน้จากสงครามต่างๆมาได ้โดยหมู่บา้นมีแม่น ้ารูร์ (Rur River) ไหลผ่านดา้นหลงั 
โดยเมืองมอนเชาว ์ถือเป็นเมืองเก่าแก่อกีเมืองของเยอรมนัและไดร้ับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน15 
เมืองสวยของประเทศเยอรมนัอีกดว้ย น าท่านเดินชมเมือง เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ประมาณ  2 ชม. 40 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยโุรป และเป็นที่ตั้งของ
องคก์รส าคญัมากมายหลายองคก์ร น าท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเม่ียม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา 
สัญลกัษณ์จากการรวมตวัครั้งแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวงั
ที่ประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยี่ยม จากนั้น ชมจตัุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทบัใจกบัหมู่ตึก
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ต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซ่ึงครั้ งหน่ึงในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทบัของราชวงศ์
กษตัริยเ์บลเยี่ยม และเป็นตลาดนดัจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์
หนูนอ้ยยืนฉ่ี สัญลกัษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระใหท้่านเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง อาทิชอคโก
แล๊ตผา้ลายลูกไม ้เส้ือผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 
** เมือง บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสต์มาส**   

 พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 25 พ.ย.  – 1 ม.ค.ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวย
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป   

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก BRUSSELS MARRIOTT HOTEL GRAND PLACE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   
 
 
 
 
 
 
 
 



CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) เยอรมนั - เบลเยี่ยม - ฝรัง่เศส 11 วนั                                                      8 | P a g e  
 

 

วันที่ส่ี (4)  บรัสเซลส์ - เกนต์ - บรูจน์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) เป็น
เมืองที่สวยอนัดบั 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม น าท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์
ยา่นจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ ์ St Bavo's Cathedral โบสถแ์ห่งน้ีมีความเป็นมายาวนาน
มากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงน้ีนั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ไดมี้การสร้าง
อาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถแ์บบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง และยงั
ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อกีดว้ย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลอืกเดิน
เล่นชมร้านคา้ขายของที่ระลึกมากมาย หรือนัง่จิบกาแฟดา้นหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย  
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 8 - 31 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และ
ยงัติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 56 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 
น าท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวนัตกของเบลเยียม ที่ยงัคงอนุรักษ์ เมืองในสมยั
โบราณ อายกุว่า 500ปี และไดร้ับการขึ้นทะเบยีนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของ
แควน้เฟลนเดอร์ เมืองที่คคูลองลอ้มรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตลแ์บบโกธิค หอ
ระฆงัแห่งบรูจน์ ที่มีบนัไดกว่า 300 ขั้น ให้นกัท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสาม
รถชมทศันียภาพของเมืองที่สวยงามไดอ้ยา่งรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจ าเมือง ทีร่าย
ลอ้มดว้ยอาคารอนัสวยงามของศิลปกรรมในยคุต่างๆที่ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืนและลงตวักนั  
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พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 25 พ.ย.  – 8 ม.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวย
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
ที่พัก               ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  
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วันทีห้่า (5)  บรูจน์ – ดินองท์ - เทียร์ 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ระยะทาง 212 
กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที ) เมือง เลก็ๆแห่งน้ีตั้งอยูใ่นจงัหวดันามูร์ (Namur) ทาง
ตอนใตข้องประเทศเบลเยี่ยม โดยตวัเมืองตั้งอยูริ่มแม่น ้ามิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบขา้งไปกบั
แม่น ้ าและแนวผาสูงชัน จากนั้นน าท่านนัง่ CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท ์บนป้อมปราการ 
Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถกูสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกท าลายในช่วง
สงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821 จากนั้นน าท่านกลบัลงสู่ดา้นล่างน าท่านเดินเล่น
ชมเมืองดินองท ์
** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดให้บริการ** 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง ประมาณ 82 กิโลเมตร ใช้
เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองที่มีช่ือเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมนั และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
เยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีกอ่นคริสตกาล และในช่วงตน้ศตวรรษที่3 ยงัไดร้ับการสถาปนาเป็น
โรมที่สองอีกดว้ย และยงัไดร้ับการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกดว้ย น าท่านถ่ายรูปกบั
ประตูโรมนั พอร์ทา นีกา (Porta Nigra)  ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมนัม่ี
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เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทอืกเขาเอลป์ จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นอกกบั 
มหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่ส าคญัที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหน่ึงใน
เยอรมนั  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมยัโรมนั ปัจจุบนัถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกดว้ย 
จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 18 พ.ย.  – 22 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวย
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
พัก              MERCURE HOTEL TRIER PORTA NIGRA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

วันทีห่ก (6)  เทียร์ - เมสซ์ - สตราสบูร์ก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเมสซ์ (Metz) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที)  อีก
หน่ึงเมืองท่องเทีย่วที่มีช่ือเสียงของประเทศฝรัง่เศส ตวัเมืองนั้นตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝรัง่เศส มีอายกุว่า 3,000 ปี ชม Porte des Allemands สะพานยคุกลางทีเ่ป็นป้อมประตู
เขา้สู่เขตเมืองเก่า  จากนั้นชม Saint-Stephen Cathedral หรือ Metz Cathedral วิหารสไตลโ์กธิคที่
ประดบัดว้ยกระจกสีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยูใ่นบริเวณใจกลางเมือง ที่จตุัรัส Place d'Armes 
บางครั้ งอาจจะถูกเรียกว่าโบสถ ์Saint Stephen รูปแบบของโบสถไ์ดร้ับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
โกธิคในยคุกลาง และไดร้บัการขนานนามให้เป็นสมบตัิทางวฒันธรรมในปี 1930 เน่ืองมาจากความ
งดงามและประวติัศาสตร์ทีย่าวนานนั่นเอง โบสถแ์ห่งน้ีสร้างจากหินปูนที่ไดม้าจากแควน้ลอแรน
นัน่เอง สีของหินปูนที่เปลีย่นสภาพมาเป็นสีเหลืองเน่ืองจากการการกลดักร่อน ท าให้โบสถมี์สีดงัที่
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เห็น กระจกสีที่ใชต้กแต่งภายในโบสถน์ั้นมีขนาด 6.496 ตารางเมตร และไดร้ับการขนานนามว่า
เป็นกระจกสีที่ดีที่สุดในโลก กระจกสีน้ีใชเ้วลาหลายร้อยปีกว่าจะแลว้เสร็จ หน่ึงในศิลปินที่ร่วม
สร้างสรรคผ์ลงานน้ี คือ Chagall ซ่ึงเป็นศิลปินที่มีช่ือเสียงอยา่งมาก Basilica of Saint-Pierre-aux-
Nonnains โบสถเ์ก่าแก่ที่สุดในฝรั่งเศส Temple Neuf โบสถส์ไตลโ์รมาเนสก์ยคุใหม่บนเกาะกลาง
แม่น ้ า จุดถ่ายรูปหลกัของเมือง 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 18 พ.ย. - 30 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวย สวย
เป็นอนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 
2  ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแควน้อลัซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส 
เมืองที่มีความสวยงามเมืองหน่ึงของยโุรป ซ่ึงเม่ือท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น ้าไรน์ไม่ควรพลาดเด็ด
ขนาด เมืองขนาดกลางแห่งน้ีมียา่นเมืองเกา่ทางประวตัิศาสตร์ที่รู้จกักนัในนาม La Petite France 

(ปารีสน้อย) น าท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทศัน์สวยงามดว้ยบา้นเรือนที่ตั้งอยูริ่มฝ่ังสอง
แม่น ้ า ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมือง มีลกัษณะเป็นพื้นที่ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอิลลท์ั้งส่ีดา้นและมีเส้นทางคู
คลองเช่ือมต่อกนัไปมากมาย บริเวณใกลเ้คยีงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตวัเช่ือมต่อไปยงั
พื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในยา่นน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดดว้ยหินกรวด 
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เรียงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสที่สวยงามซ่ึงทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอด
ถนน Rue des Moulins  

 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ไดร้ับการยกยอ่งให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่ง
หน่ึงของยโุรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยโุรปตะวนัตก  อีกดว้ยออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค สร้างดว้ยหินทรายสีชมพูทั้งหลงัโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใชเ้วลาใน
การก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตวัวิหารมีการรวบรวมรูปแบบการกอ่สร้างทีง่ดงามหลายส่วนรวมถึงรูป
แกะสลกัต่างๆ ช่วงยคุกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลอืกซ้ือสินคา้พื้นตามอธัยาศยั 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 25 พ.ย. - 25 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป     



CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) เยอรมนั - เบลเยี่ยม - ฝรัง่เศส 11 วนั                                                      15 | P a g e  
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้ 
ที่พัก              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2คืน) 

วันท่ีเจ็ด (7)  สตราสบูร์ก - เอกิซไฮม์  - กอลมาร์ - ริคเวีย -  สตราสบูร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 70 กม. ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. ) 
Les Plus Beaux Village de France เป็นหน่ึงในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝร่ังเศส  และไดข้ึ้น
ช่ือว่าเป็น Typical Villageมีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตไวน์ บา้นเรือนเป็นแบบก่ึงไม่กึงปูนแบบสมยัใน
ยคุกลางกว่า 70 หลงั พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินช่ืนชมบรรยากาศ บา้นเรือนตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 5 กม. ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
เมืองในแควน้อลัซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถกูจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก 
ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยูบ่นเส้นทางไวน์ของอลัซาส  และ
ยงัเป็นบา้นเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต ์บาร์ตอลดี ผูอ้อกแบบเทพเีสรีภาพ เมืองกอลมาร์มี
ช่ือเสียงในการอนุรกัษเ์มืองให้คงเป็นเมืองที่มีลกัษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบา้นแบบ Half – 
Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตวัเมืองมีพิพิธภณัฑ ์ร้านคา้ ที่อยูอ่าศยัเหมือนในยคุ
กลาง  ดว้ยบรรยากาศที่สวยงามตดักบับา้นเรือนสีสนัสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทัว่โลกเดินทางมา
ฮนันีมูนที่น่ี   
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 24 พ.ย. - 29 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เร่ิมตั้งแต่ยา่น La Petite Venise และเขา้สู่จตัุรัสกลางเมือง  
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จากนั้นอิสระให้ทกุท่านเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือเลอืกซ้ือสินคา้ของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 10 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
เมืองที่ติดกบัเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแควน้อาลซาส และเป็นหน่ึงใน Les Plus 
Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝร่ังเศส   
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น าท่านเดินชมบา้นเรือนที่อยูใ่นหุบเขา ลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่นที่ไวส้ าหรับท าไวน์ โดยเฉพาะช่วง
เดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นตน้องุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนกั น าท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้
พบกบัร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามลอ้มรอบไปดว้ยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านคา้ ร้านไวน์ ร้าน
กาแฟ ให้ท่านเลือกนัง่จิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซ้ือไวน์ที่มีช่ือเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจน
เป็นที่พอใจ จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองสตราสบูร์ก 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 26 พ.ย. - 20 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
ค ่า                     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก              HILTON STRASBOURG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    



CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) เยอรมนั - เบลเยี่ยม - ฝรัง่เศส 11 วนั                                                      19 | P a g e  
 

วันทีแ่ปด (8)  สตราสบูร์ก – เอสลิงเก้น - ชตุตการ์ต 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมืองเอสลิงเก้น อัม เน็คคาร์ (Esslingen am Neckar) (ระยะทาง 170 กม. ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชม.) เมืองริมฝ่ังแม่น ้ าเน็คคาร์ เมืองแห่งน้ีมีการพฒันามาตั้งแต่ยคุโบราณ โดยเคยเป็น
ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรโรมนั ท าให้ขนาดเมืองน้ีค่อนขา้งใหญ่ โดยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น ส่ิงทอ อาหาร เหล็ก เอสลิงเกน้ ไดร้ับความเสียหายบางส่วนจากเหตุ
สงครามโลกครั้ งที่ 2 แต่ในเขตเมืองเก่านั้นไดร้ับการป้องกนัเป็นอยา่งดี น าท่านชม St.Agnes 
Bridge สะพานขา้มคลองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1893 โดยถือว่าจุกน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี 
ชม Church of St.Dionys โบสถท์ี่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นตาม
อธัยาศยั 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ ชตุตการ์ต (Stuttgart) (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) คือเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Baden-Württemberg ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้า Neckar เป็นตน้ก าเนิดของ
รถยนตใ์นยคุแรก ๆ มีบริษทัรถยนตท์ี่มีช่ือเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ ์,พอร์เช่ ,มายบคั รวมถึงรถ
ตน้แบบคนัแรกของโฟลค์สวาเกน เช่นกนั น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ปอร์เช่ (Porsche Museum) คือ
สถานที่บอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาตั้งแต่รถยนตป์อร์เช่คนัแรกที่สร้างจนถงึรถรุ่น
ปัจจุบนั โดยมีรถปอร์เช่กว่า 80 คนัและมีเพียงรุ่นละ 1 คนัในโลกเท่านั้นที่จดัแสดงอยูใ่น
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พิพิธภณัฑ ์อาทิ รถที่เป็นต านานสร้างช่ืออยา่งรุ่น 356, รุ่น 550, รุ่น 911, รุ่น 917 รวมถึง
นิทรรศการความส าเร็จตั้งแต่ตน้ศตวรรษที่ 20 ของ เฟอร์ดินานด์ ปอร์เช่ (Ferdinand Porsche) ผู ้
ก่อตั้งปอร์เช่ ไม่ว่าจะเป็นการคิดคน้หรือพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงจิตวิญญาณและความรัก
เพื่อจะมาสรรสร้างให้รถยนตป์อร์เช่อยา่งไม่หยดุยั้ง รวมถึงรูปลกัษณ์และดีไซน์ที่สะกดทกุสายตา
ให้จอ้งมอง ลว้นแลว้แต่ไดร้บัการพฒันาไปพรอ้มกบัเทคโนโลยีให้มีความทนัสมยัและตอบสนอง
การใชง้านมากขึ้นดว้ยเช่นกนั จึงท าให้ปอร์เช่เป็นรถที่สามารถครองใจผูค้นทัว่โลกมาอยา่ง
ยาวนาน พิพิธภณัฑจ์ะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Porsche Idea, Product History และ Thematic Islands 
ซ่ึงเป็น 3 ส่วนหลกัของนิทรรศการ ซ่ึงจดัแสดงแนวคิด จินตนาการ การออกแบบเคร่ืองยนต ์
ดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบของรถยนตป์อร์เช่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั โดยผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกไดท้ั้งการ
เร่ิมตน้ดว้ยการชมประวตัิศาสตร์ของปอร์เช่ และเพลิดเพลินไปในพื้นที่หลกัของพิพิธภณัฑน์ัน่คือ
รถยนตป์อร์เช่หลากหลายรุ่น ส่วนส าคญัที่ขาดไม่ไดเ้ลยนัน่คือโลกของมอเตอร์สปอร์ต ที่สร้าง
ความตื่นตาตื่นใจในความกา้วหนา้ของนวตักรรม เพราะรถยนตป์อร์เช่ทุกคนัมีรากฐานมาจาก
วงการมอเตอร์สปอร์ต นอกจากน้ียงัมีในส่วนของ Workshop ที่เปิดใชง้านในการรักษาและดูแลรถ
คลาสสิก และเอาใจคนที่ชอบของที่ระลึกดว้ย The Shop ซ่ึงจ  าหน่ายผลิตภณัฑป์ระวตัิศาสตร์ของ
ปอร์เช่ ไม่ว่าคุณก าลงัมองหาของที่ระลกึขนาดเล็กหรือของสะสม โดยที่น่ีมีของสะสมทุกชนิด
ของปอร์เช่ให้คุณไดเ้ลอืกสรร เช่น ปฏิทิน, แผ่นดีวีดี, โมเดลรถ, เส้ือยืด, กระเป๋า และอีกมากมาย  

 
น าท่านชม จตุรัสลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) เป็นจตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในสตุททก์าร์ท ปัจจบุนัจตัุรัส
กลางแห่งน้ีมีอาคารประวตัิศาสตร์ลอ้มรอบ มีอนุสาวรียก์ระจายอยูท่ัว่ไป มีการออกแบบที่
สมมาตร โดยมีสนามหญา้หลายแห่งตดักบัทางเดินกวา้ง ตรงกลางมีอนุสาวรียแ์ห่งชยัชนะที่เป็น
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เสาสูง ซ่ึงประดบัดา้นบนดว้ยรูปป้ันคองคอร์เดียเคลอืบทอง ดา้นขา้งอนุสาวรียมี์น ้าพุประดบัทั้ง
สองขา้ง ซ่ึงน ้าพุน้ีเป็นจุดไฮไลทข์องจตุัรัสแห่งน้ีที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมเป็น
จ านวนมาก 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 26 พ.ย. - 20 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พกั   PARK INN BY RADISSON STUTTGART HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 

วันทีเ่ก้า (9)  ชตุตการ์ต – ไฮเดลเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใชเ้วลา 

1 ชม.30 นาที)ตั้งอยูใ่นรัฐ baden-Wurttemburg ทางใตข้องแฟรงคเ์ฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศ
สวยงามริมฝ่ังแม่น ้าเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยูบ่นเชิงเขา จากนั้นเขา้ชม 
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซ่ึงตั้งอยูบ่นเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งน้ีใชเ้วลาสร้างนานถึง 400 ปีจึง
เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมทีเ่ห็นจึงมีหลากหลายตามยคุ โดยเร่ิมก่อสรา้งจากยคุโกธิค ใน
ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจา้รูเพรชทท์ี่ 3 ปราสาทไดร้บัความาเสียหายในปี 1622 ซ่ึงอยูใ่นช่วง
สงคราม30ปีและมาถูกเผาท าลายถงึ 2คร่ึงในปี 1689และ 1693 ในสงครามกบัฝรั่งเศส จึงเหลอืตา
ซากปรักหักพงั และไดก้ารยอมรับว่าน้ีคือซากปรักหกัพงัของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก น า
ท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตวัปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กไดอ้ยา่งสวยงาม น าท่าน
ชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยขนาดความจุราว 222,000 ลิตร  

 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g187291-d1857214-Reviews-Park_Inn_by_Radisson_Stuttgart-Stuttgart_Baden_Wurttemberg.html
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จากนั้นน าท่านลงสู่ตวัเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมสะพานเก่าอลัเทอบรุคเป็นสะพานขา้ม
แม่น ้าเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เม่ือเดินขา้มสะพานไปแลว้มองหันกลบัมาท่านจะเห็ป
ราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตวัเมืองไฮเดลเบิร์ก น าท่านชมรูปป้ันลิง บนตวั
สะพานที่มีความเช่ือว่าหากได้มาสัมผสัรูปป้ันลิงน้ีจะไดก้ลบัมาเยือนอีกครั้ งหน่ึง จากนั้นน าท่าน
เดินเขา้สู่จตุรัสมาร์คพลทัซ์  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสทเ์คียร์เค่อ โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิที่ถูกสร้าง
ขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปะแบบโกธิค  
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 21 พ.ย. – 1 ม.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป    

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  
หรือเรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 166 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม. 10 นาที) เมือง
เก่าแก่ของจกัรวรรดิฟรงัค ์ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซ่ึงปัจจุบนักลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ 
ส าคญัของนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลก เพราะไดร้ับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยคุกลางที่สวยที่สุดใน
เยอรมนั น าท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยูภ่ายในวงลอ้มของก าแพงเมืองถอื
วา่เป็นเมืองที่คอ่นขา้งมีประวตัิศาสตร์อนัแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกนัอีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลาง
ทางประวตัิศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ท  าการคา้ 
ไวน์ โค กระบือ และขนสัตวท์ี่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 น าท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้ง
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ตระหง่านเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมือง โดยตวัอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบ
อาคารโกธิค น าท่านขึ้นไปชมทศันียภาพอนังดงามของอาคารบา้นเรือนหลากสีสัน 

 
 จตัุรัส Plönlein จตัุรัสเล็ก ๆ แต่มีช่ือเสียงในไปทัว่โลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปดว้ยลานน ้าพุและ
ตลาดเก่า เก่า อิสระท่านเดินเล่นชมเมือง ซ้ือของฝาก และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 25 พ.ย. – 23 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
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ที่พกั  ALTES BRAUHAUS HOTEL  หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว 
หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโรเธนเบิร์กมีจ ากดั หากโรงแรมเต็มทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ินอนเมือง
ใกลเ้คยีง 

วันทีสิ่บ (10)  โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปป้ิง 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 
)เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูก
องุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยเูนสโก น าท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะ
ถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเม่ือ คศ. 788 และในการ
ก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ไดร้ับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหาร
สร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบั Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษ
ที่ 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้ ง
เน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้ งที่ 2  
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 25 พ.ย. – 23 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป      

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการคา้ที่ส าคญัของเยอรมนั ( ระยะทาง 
120 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. )  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
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จากนั้นน าท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ยา่นใจกลางเมืองเก่า อนัเป็นที่ตั้งของศาลาว่า
การเมือง (THE ROMER)ศิลปะแบบโกธิคที่ไดร้ับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่า
การเมือง ท่านจะพบกบัอาคารก่ึงไมซุ้งอนังดงามแบบฟาคแวร์กเฮา้ส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ 
(OSTZEILE) ที่ไดร้ับการกอ่สร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคย
ถูกท าลายหมดส้ินเม่ือสมยัสงครามโลกครั้ งที่สองไดทุ้กรายละเอยีดน าท่าน ถ่ายภาพความสวยงาม
ของน ้าพุแห่งความยตุิธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยูก่ลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนตพ์อล และวิหาร
ใหญ่ประจ าเมือง อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายบริเวณถนนสายชอ้ปป้ิง ยา่นถนนซายล ์
(ZEIL) ถนนสายชอ้ปป้ิงที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัเรียงรายอยมูากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ 
อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วนัที่ 21 พ.ย. – 22 ธ.ค. ท่านจะไดพ้บกบัเทศกาลตลาดคริสตม์าสที่สวยเป็น
อนัดบัตน้ๆ ของยโุรป  

     
จากนั้นไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านไดมี้เวลาท า TAX REFUND 

 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923 

วันทีสิ่บเอ็ด (11) สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ ฯ  
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัห้องคู ่
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกว่า  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากว่า 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเดี่ยว  
(TWIN SOLE 

USE ) 
จ่ายเพ่ิม 

24 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 155,900 155,900 145,900 140,900 30,000 

1 – 11 ธันวาคม 2565 155,900 155,900 145,900 140,900 30,000 

21 - 31 ธันวาคม 2565 155,900 155,900 145,900 140,900 30,000 

 

** การันตรี 15 ท่าน กรุ๊ปออกเดินทาง  รับสูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยุโรป บงัคบัให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

** ท่านใดที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกต๋ัวไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี** ** 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมูค่ณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
4. คา่อาหารที่ระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen 
7. คา่ประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบตัิเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก 
10. น ้าด่ืมวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 
 
 



CHRISTMAS MARKET 11 DAYS (TG) เยอรมนั - เบลเยี่ยม - ฝรัง่เศส 11 วนั                                                      27 | P a g e  
 

 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษ 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วัน  นับวันจากวันจอง 
b. จากวันจองและช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

หมายเหตุ 
*** กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามก าหนด 

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หักค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หักค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวนัหรือหยุดยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หักค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าที หักค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมติัจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่า และค่าใช้จา่ยบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหักเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่าง
ของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้ าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 
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 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในโรงแรมเต็ม บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยู่ในการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าทา่น ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน

ค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้

หากวีซ่ายงัไม่หมดอายุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้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) 

    ◊ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 
Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสี ขนาดตามตวัอย่าง 3 รูป ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น  

(สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย เห็นคิว้และใบหูชัดเจน ไม่เขียนช่ือด้านหลังรูป ป้องกันรูปเลอะ เป็นรอย) 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีที่อายุต ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หย่า-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 และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาที่เรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 

▪ กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง  
** ใช้บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น ยอดเงินอัพเดทภายใน 15 วันก่อนวันย่ืน ยอดเงินคงเหลือ 1แสนบาทขึน้ไป *** 

- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากมีรายการเคล่ือนไหวติดต่อกันทุกเดือน ใช้ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 
- กรณีสมุดบัญชีเงินฝากเคลื่อนไหวไม่ติดต่อกันทุกเดือน ต้องขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 

▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) ผู้ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร ระบุช่ือผู้
ที่จะออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อม แนบรายการเคล่ือนไหวย้อนหลัง 6 เดือน 

 6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่านหน่ึง ท า
ท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 
 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
 


