
 

 

 

Classic Christmas Market 

8 วัน ล่องเรือส ำรำญ แม่น ำ้ไมน์ 

BY RIVER QUEEN 

รำคำเร่ิมต้น 88,900 บำท 

(พเิศษ!! รำคำนีร้วมพำทัวร์, WIFI บนเรือ, อำหำร, เคร่ืองดื่ม, ทปิพนักงำน) 

นเูรมเบร์ิก-แบมเบร์ิก-คทิซิงเกน(โรเธนเบร์ิก)-เวิร์ซบวร์ก-เวิร์ทไฮม์-แฟรงก์เฟิร์ต 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 นูเรมเบร์ิก (ขึน้เรือ) 

บ่ำย เดนิทางมาถึง สนามบนิ นานาชาต ินเูรมเบร์ิก  

เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 นูเรมเบิรก์ 
2 นูเรมเบิรก์ 

3 แบมเบิรก์ 
4 คิทซิงเกน (โรเธนเบิรก์), เวิรซ์บวรก์ 
5 เวิรซ์บวรก์ 
6 เวิรท์ไฮม ์
7 แฟรงกเ์ฟิรต์ 
8 แฟรงกเ์ฟิรต์ 



 

 

 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมคา่เดินทางไปทา่เรือโดยรถบสั คณุจะได้รับการต้อนรับจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และน าสง่ทา่นไปยงัเรือ  

ท่ีอยูท่่าเรือ Hafenstrasse, Europakai, 90455, 

Nuremberg, Germany 

 หมายเหต*ุ ในวนัขึน้เรือวนัแรก ห้องนอนของคณุจะพร้อมให้บริการหลงัเวลา 15 :00 น. ผู้ เข้าพกัท่ี

ท าการเช็คอินลงเรือมาก่อนเวลาดงักลา่ว สามารถรอในพืน้ท่ีสว่นกลางบนเรือได้ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ 

 

     

 

2 นูเรมเบร์ิก 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

ทา่นยงัอยูท่ี่เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ส าหรับมหกรรมวนัหยดุ อย่ามองไปไกลกวา่นเูรมเบร์ิกซึง่มีตลาดคริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสดุและ

ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในเยอรมนัทัง้หมด และนัน่ก็เป็นสิ่งท่ีบอกได้จริงๆ “เมืองหลวงขนมปังขิงของโลก” 

ดงึจดุแวะพกัทัง้หมดในชว่งวนัหยดุ เดินเลน่ในสวนของปราสาทและเพลิดเพลินกบัทศันียภาพ

อนัตระการตาของเมือง จากนัน้เดนิผา่นเขาวงกตของถนนท่ีปดู้วยหินกรวดลงสูใ่จกลางมาร์

เก็ตสแควร์ 



 

 

 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองนูเรมเบิร์กกับตลำดช่วงคริสมำสต์ แผงขายของ

กวา่ 200 แหง่ท่ีเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ส าหรับเทศกาล เชน่ เคร่ืองประดบั แคร็กเกอร์ ขนมตาม

ฤดกูาล และของเลน่ท่ีแกะสลกัด้วยมือ รอคณุอยู่ และกลิ่นหอมท่ีไมอ่าจต้านทานของถัว่อบ 

อบเชย และไส้กรอกยา่งลอ่งลอยไปในอากาศ 

รายการทวัร์มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ ทัวร์ประวัตศิำสตร์สงครำมโลกครัง้ท่ีสองในนูเรมเบิร์ก ฮิต

เลอร์ถือวา่นเูรมเบร์ิกเป็นการแสดงออกถึงวฒันธรรมเยอรมนัท่ีสมบรูณ์แบบ และเลือกเป็น

สถานท่ีส าหรับการชมุนมุครัง้ใหญ่และรูปแบบการก่อสร้างท่ีโอ่อา่ท่ีสดุ เย่ียมชม Party Rally 

Grounds และ Documentation Center  

   

เยน็  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Welcome ส าหรับลกูค้าทกุท่าน ณ ห้องอาหารของเรือ 

  เรือลอ่งออกจากเมืองนเูรมเบร์ิก มุง่หน้าสูเ่มืองแบมเบิร์ก 

3 แบมเบร์ิก 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิทางถึงเมืองแบมเบิร์ก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

ความจริงท่ีว่าแบมเบิร์กยงัคงมีอยูใ่นปัจจบุนัเป็นสิ่งท่ีมหศัจรรย์ มนัรอดชีวิตจากการทิง้ระเบดิใน

สงครามโลกครัง้ท่ีสองโดยแทบไมไ่ด้รับบาดเจ็บ เป็นตวัอยา่งท่ียอดเย่ียมของเมืองในยคุกลาง

ของเยอรมนี เมืองท่ีมีขนาดกะทดัรัดพอท่ีจะส ารวจด้วยการเดนิเท้ากบัผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน 



 

 

 

นอกจากนี ้คณุยงัจะมีเวลาว่างในการเย่ียมชมตลาดคริสต์มาสไมเ่พียงหนึง่แตส่ี่แหง่ และฉาก

การประสตูมิากมายท่ีตัง้อยู่ตามเส้นทางการประสตูิ 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เดินทัวร์รอบเมืองแบมเบิร์กกับตลำดช่วงคริสมำสต์ หวัใจของแบ

มเบร์ิกท่ีมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ทัง้หมดเป็นมรดกโลกขององค์การยเูนสโก อาสนวิหารอิมพี

เรียลปลายสมยัโรมาเนสก์ท่ีงดงาม คณุจะได้พบกบัสสุานของสมเดจ็พระสนัตะปาปาเพียงแหง่

เดียวในเยอรมนี นัน่คือสสุานของพระสนัตะปาปาเคลมองต์ท่ี 2 (ซึง่เป็นบชิอปแหง่แบมเบร์ิก

ก่อนท่ีเขาจะเป็นพระสนัตะปาปา) ตลอดจนหลมุฝังศพของจกัรพรรดเิฮนรีท่ี 2   

เม่ือทวัร์สิน้สดุลง คณุจะมีเวลาส ารวจตลาดคริสต์มาสของแบมเบร์ิก ซึง่เป็นตลาดส่ีแห่ง: ตลาด

ดัง้เดมิท่ี Market Square ตลาดหนึง่มีโครงการวฒันธรรมยคุกลางและตลาดสองแหง่ท่ีเน้น

ศลิปะและงานฝีมือในท้องถ่ิน  

   

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ 

  เรือลอ่งออกจากเมืองแบมเบิร์ก มุง่หน้าสูเ่มืองโรเธนเบร์ิก 

4 คิทซงิเกน (โรเธนเบิร์ก), เวิร์ซบวร์ก 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิทางถึงโรเธนเบิร์ก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 



 

 

 

โรเธนเบร์ิกดเูหมือนหนงัสือนิทานท่ีมีก าแพงยคุกลาง ถนนท่ีปดู้วยหิน โบสถ์แบบโกธิกและบ้าน 

Hansel-and-Gretel เข้าร่วมทวัร์เดนิส ารวจกบัผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ิน จากนัน้เดนิไปตามแผง

ขายของในตลาดคริสต์มาสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของเยอรมนี 

   

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ ทัวร์เดนิชมเมืองโรเธนเบิร์กกับตลำดช่วงคริสต์มำส(เตม็วัน)(มือ้

กลำงวันของวันนีลู้กค้ำจัดหำด้วยตนเอง) โรเธนเบร์ิก ดเูหมือนเทพนิยายในยคุกลางจริงๆ 

ก าแพงหินขนาดใหญ่ท่ีล้อมรอบแกนกลางยคุกลางตัง้ตระหง่านสงู เช่ือมหอคอย ปอ้มปราการ 

และบ้านไม้ท่ีประดบัประดาส าหรับวนัหยุดเรียงรายไปตามถนนปหูินแคบๆ และส่ีเหล่ียมเล็กๆ 

เดนิกบัผู้ เช่ียวชาญในท้องถ่ินไปยงัศาลากลางอนังดงาม ซึ่งมีลกัษณะแบบโกธิก เรอเนสซองส์ 

และบาโรกท่ีเผยให้เห็นประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน 

ผู้ เช่ียวชาญในพืน้ท่ีของคณุสามารถแนะน าสถานท่ีท่ีดีท่ีสดุในการรับประทานอาหารกลางวนั

ด้วยตวัคณุเอง ก่อนท่ีคณุจะเดนิเตร่ไปตามแผงขายของในตลาดคริสต์มาสท่ีเก่าแก่และมี

ช่ือเสียงมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของเยอรมนี คณุจะพบกบัสินค้าหตัถกรรมและของท่ีระลกึท่ีมีเสนห์่ 

รวมทัง้ขนมอบและไวน์ 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ 

  เรือลอ่งออกจากเมืองโรเธนเบร์ิก มุง่หน้าสูเ่มืองเวิร์ซบวร์ก 

 



 

 

 

 

5 เวิร์ซบวร์ก 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิทางถึงเมืองเวิร์ซบวร์ก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เช้านีค้ณุจะมุง่หน้าไปชม บ้านพกัเวิร์ซบวร์ก ซึง่เป็นวงัสไตล์บาโรกท่ีมีช่ือเสียงจากภาพปนูเปียก

บนเพดานขนาดมหมึา ตอ่จากนัน้ ไปเย่ียมชมตลาดคริสต์มาสท่ีมีช่ือเสียงของเมือง ซึง่จดัขึน้ท่ี

หน้าศาลากลางเก่า เพ่ือซือ้ของขวญัท่ีไมเ่หมือนใครส าหรับเพ่ือน ๆ ท่ีบ้าน  

  

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เยี่ยมชมวังในเวิร์ซบวร์ก ท่ีพกั 300 ห้องท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลกโดย UNESCO แห่งนีส้ร้างขึน้ในระยะเวลา 60 ปีในศตวรรษท่ี 18 พระราชวงัอนัโอ่อา่

ตระการตา ถกูสร้างขึน้ภายใต้การอปุถมัภ์ของเจ้าชาย-บิชอปแหง่เชินบอร์นสองคน คือ โลธาร์ 

ฟรานซ์ และฟรีดริช คาร์ล ผู้ซึง่น าความรู้และความหลงใหลมากมายมาสู่ท่ีน่ี 

 หรือ ชมคริสต์มำสของชำวฟรำนโกเนีย เดินทางผา่นเนินเขาและฟาร์มของฟรานโกเนียไปยงั

หมูบ้่านอชัเฟลด์ท่ีมีภาพงดงาม ซึง่มีโบสถ์เก่าแก่ท่ีมีก าแพงปอ้งกนัซึง่ปกปอ้งผู้อยูอ่าศยัตลอด



 

 

 

ยคุกลาง หลงัจากเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ไฮมทัท่ีโบสถ์เสริมความแข็งแกร่งแล้ว ลองชิมขนม

คริสต์มาสแบบโฮมเมด เชน่ เชน่ คกุกี ้สตอลเลน และขนมปังขิง พร้อมกบัชาและกาแฟ 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ 

  เรือลอ่งออกจากเมืองเวิร์ซบวร์ก มุง่หน้าสูเ่มืองเวิร์ทไฮม์ 

6 เวิร์ทไฮม์ 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิทางถึงเมืองเวิร์ทไฮม์ ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เวิร์ทไฮม์ ตัง้อยู่ท่ีจดุบรรจบกนัของแมน่ า้ทเูบอร์ และ แมน่ า้ไมน์ เป็นหมูบ้่านท่ีสวยงามซึง่มีอายุ

เก่าแก่กวา่พนัปี เป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนของบรรยากาศเมืองเล็กๆท่ีเป็นมิตรและด าเนินไปอย่าง

ช้าๆ ในการเดนิเท่ียวชมหมูบ้่าน  

  

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ ทัวร์เดนิชมเมืองเวิร์ทไฮม์พร้อมชิมไวน์ที่ปรุงและกำรสำธิตอบ

ขนมชัน้สูง ขณะท่ีคณุอยู่บนเรือ เพลิดเพลินกบัไวน์ท่ีปรุงแล้วและเข้าร่วมการสาธิตการอบขนม

ชัน้สงู (แบบดัง้เดมิของเยอรมนั) โดยผู้ เช่ียวชาญการท าขนมปัง จากนัน้เข้าไปในเมืองท่ีคณุจะได้

เห็นซากปรักหกัพงัอนันา่ทึง่ของปราสาทเวิร์ทไฮม์ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูเ่หนือหมู่บ้าน ในขณะท่ีคณุ



 

 

 

เดนิเตร่ไปตามถนนแคบๆ ผ่านร้านเบเกอร่ีเล็กๆ หลงัจากทวัร์ คณุสามารถอยูใ่นเมืองเพ่ือซือ้ของ

ท่ีระลกึหรือเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว ก่อนเดนิทางกลบัไปยงัเรือ 

  

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของเรือ 

 เรือลอ่งออกจากเมืองเวิร์ทไฮม์ มุง่สูเ่มืองแฟรงก์เฟิร์ต 

7 แฟรงก์เฟิร์ต 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิทางถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

แฟรงก์เฟิร์ตเป็นท่ีรู้จกัในนาม แมนฮตัตนัของยโุรป มหาอ านาจทางการเงินท่ีมีตกึระฟ้าสงู

ตระหง่านและสถาปัตยกรรมเมืองเก่าแบบดัง้เดมิ สมัผสัประสบการณ์ทัง้สองด้านของเมืองได้

แล้ววนันี ้พร้อมส ารวจตลาดคริสต์มาสในท้องถ่ิน ซึง่เป็นหนึง่ในสิ่งท่ีดีท่ีสดุในทวีป 

  



 

 

 

รายการทวัร์ท่ีน่าสนใจ เยี่ยมชมตลำดช่วงคริสต์มำสในวิสบำเดนิ ตลาดคริสต์มาส 

Sternschnuppenmarkt (หรือ "Twinkling Star") ในวีสบาเดนิเป็นท่ีนา่ยินดีส าหรับผู้มาเย่ียมชม

ท่ีอายนุ้อยและยงัเป็นเดก็ ด้วยการตกแตง่ตามเทศกาลและจดัอย่างดีด้วยเวทีท่ีมีสีสนัและผู้ขาย

ท่ีเป็นมิตร นอกจากนีย้งัมีฉากหลงัท่ีไมซ่ า้แบบใคร เชน่ ศาลากลางเมือง ศาลาวา่การรัฐ และ

โบสถ์ Market Square ซึง่หลงันีป้ระดบัไฟอยา่งสวยงาม 

ทา่นสามารถเลือก เดนิชมเมืองแมนฮัตตันกับตลำดในช่วงคริสต์มำส หรือ “รสชำตในช่วง

คริสต์มำส” เดนิทัวร์ชมเมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

  เยน็  มือ้เย็นวนันีจ้ะมีการจดังาน Captain’s Farewell ส าหรับลกูค้าทกุทา่น ณ ห้องอาหารของเรือ 

 เรือจอดอยูท่ี่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต 

8 แฟรงก์เฟิร์ต (ลงเรือ) 

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ ณ ห้องอาหารของเรือ 

เดนิจอดท่ีเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

เดนิทางออกจากเรือ หากแพ็คเกจของลกูค้ามีการจองแบบรวมคา่เดนิทางไปสนามบนิ หรือ

ลกูค้ามีการจองรถสว่นตวัเพ่ือไปสนามบนิ ก็จะมีรถมารอรับท่ีทา่เรือ หรือท่านจะไปทอ่งเท่ียวใน

เมืองแฟรงก์เฟิร์ตตอ่ก็ได้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วันเดนิทำง ประเภทห้องพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) 

**ห้องพกับนเรือเป็นแบบพกัคู่ เท่ำนัน้** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

22 DEC 2022 CLASSIC STATEROOM (151 SQ.FT.) 88,900 

DELUXE STATEROOM (151 SQ.FT.) 99,990 

FRENCH BALCONY (151 SQ.FT.) SOLD OUT 

SUITES (215 SQ.FT.) SOLD OUT 

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ท่ำนละ 7,600 บำท 

**รำคำโปรโมชั่นนี ้สำมำรถจองได้ถงึ 31 สิงหำคม 2565** 

    

    

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ไมน์ (ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนีร้วมถึง 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (ห้องพกับนเรือส าราญ) 

 ค่าอาหารทกุมือ้บนเรือส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

Deluxe Stateroom 

Suite 

French Balcony Classic Stateroom 



 

 

 

 ค่ารถรับส่งจากสนามบนิ – ท่าเรือ – สนามบนิ (กรณีเดินทางมาถงึวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเคร่ืองดื่มบนเรือส าราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

 

อัตรำนีไ้ม่รวมถงึ 

 ค่าวีซา่เชงเก้น 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั กรุงเทพฯ – นเูรมเบร์ิก, แฟรงก์เฟิร์ต– กรุงเทพฯ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

กำรช ำระเงนิ  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยนัห้องพกั 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิก 

* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหน้าก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 20% 

* ยกเลิก 60-89 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 35% 

* ยกเลิก 30-39 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่าย 50% 

* ยกเลิก น้อยกว่า 30 วนั ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หกัค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 

* No show หกัค่าใช้จ่ายเตม็จ านวน 

 


