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โดยสายการบินไทย (TG)
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุ งเทพฯ
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่านก่อนการเดินทาง
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) มิวนิค – สตุทการ์ ท – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์ เฟิ ร์ ต
00.50 น. ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตุทการ์ ท เมืองหลวงของรัฐบาเดิน-เวือร์ ทเทมแบร์ ก (BADENWURTTEMBERG) รัฐทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี และยังเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับหกของประเทศ
เยอรมนี นาท่านชมชลอสส์ พลาทซ์ (SCHLOSSPLATZ) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสตุทการ์ ท ถูก
สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1746 - 1807 และมีการปรับปรุ งใหม่อีกครั้งในปี 1977 เป็ นที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญๆ
บริ ษทั บูทีค เวเคชัน่ จากัด 230/70 หมู่บา้ นกลางเมือง URBANION ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

Boutique Vacation Co.,Ltd.,230/70,Banklangmueang Urbanion,Ladprao,Bangkok 10230
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มากมายไม่วา่ จะเป็ นปราสาทใหม่ (NEW CASTLE),พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ลานน้ าพุ , สถานีรถไฟหลัก และอื่นๆ เชิญ
ท่านอิสระตามอัธยาศัย (ระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็ นเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเยอรมัน
นาท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก สไตล์โกธิค เรอเนอซองส์ หรื อบาร๊ อค ตัวปราสาทตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งแม่น้ าเนคคาร์
และชมถังไวน์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 100 กว่าปี (ระยะทางประมาณ 119 กิโลเมตร) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองแฟรงค์ เฟิ ร์ ต เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 5 ในประเทศเยอรมัน แฟรงค์เฟิ ร์ตเป็ นศูนย์กลางการเงินการเดินทางของ
ประเทศ และเป็ นศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ EUROPEAN
CENTRAL BANK, GERMAN FEDERAL BANK, FRANKFURT STOCK EXCHANG, FRANKFURT TRADE
FAIR และธนาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่หลากหลายแห่งทั้ง DEUTSCHE BANK, COMMERZBANK และ DZ
BANK (ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร) นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของศาลาว่าการกลางเมืองเก่า
นครแฟรงเฟิ ร์ ต ความสาคัญของสถานแห่งนี้คือ มีหอ้ งจักรพรรดิที่มีการฉลองพิธีการสวมมงกุฎอันยิง่ ใหญ่ ตรง
กลางจัตุรัสเป็ นน้ าพุแห่งความยุติธรรม ด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์ เป็ นบ้านโครงไมส้มยั กลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว
ปั จจุบนั จัตุรัสโรเมอร์ ยังคงความงามสง่ารายล้อมด้วยสถาปั ตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 แม้วา่ จะมีร่องรอยแห่ง
การถูกทาลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็ นเสมือนลานประวัติศาสตร์ มีชีวติ ชีวาที่สุดแห่งหนึ่งของนครแฟ
รงเฟิ ร์ต เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั MERCURE HOTEL & RESIDENCE FRANKFURT MESSE ระดับ 4 ดาวหรื อ
เทียบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) แฟรงค์ เฟิ ร์ ต – เออร์ ฟอร์ ท - ไลพ์ซิก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเออร์ ฟอร์ ท (ERFURT) เมืองที่พระเซนต์โบนิเฟสได้พยายามเปลี่ยนแปลงชาว
เยอรมันให้หนั มาเป็ นชาวคริ สเตียน และได้ก่อตั้งเขตปกครองโดยบาทหลวงที่เป็ นอิสระขึ้นในปี ค.ศ. 742 ถึงแม้ไม่
นานก็ถูกรวมเข้ากับแคว้นไมนซ์ในยุคกลาง เมืองเออร์ ฟอร์ ทนั้นร่ ารวยจากการส่ งต้นโวดขาย ซึ่งเป็ นวัตถุดิบสาหรับ
ย้อมผ้าเป็ นสี น้ าเงินเข้ม อีกทั้งตลาดสวนไม้ประดับได้ พัฒนาขึ้นมา จนก่อให้เกิดการจัดนิทรรศการสวนดอกไม้เป็ น
การถาวร นาชมวิหารมาเรี ยนดอม (MARIENDOM) ตั้งขึ้นเมื่อปี 742 ชมกลอริ โอซา (GLORIOSA) ซึ่งถือเป็ นหนึ่ง
ในระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และวอล์ฟราม (WOLFRAM) เชิงเทียนที่มีอายุต้ งั แต่ศตวรรษที่ 12 นาท่านชม
เมือง ผ่านชมโบสถ์เซนต์เซฟริ น (SEVERIKIRCHE) ศตวรรษที่ 12 เป็ นสถานที่เก็บหลุมฝังศพของเซนต์เซฟริ นที่
เสี ยชีวติ เมื่อประมาณปี 1365 ,ศาลาว่าการทรงนีโอคลาสสิ ค, รู ปปั้ นโรแลนด์ ฯลฯ (ระยะทางประมาณ 256
กิโลเมตร)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาออกเดินทางสู่ เมืองไลพ์ซิก (LEIPZIG) เมืองที่เกอเธ่ นักประพันธ์ชื่อดังของเยอรมัน ยกให้เป็ นลิตเติลปารี ส จาก
ความเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่ และมีชื่อเสี ยงเต็มไปด้วยนิสิต นักศึกษา และบาร์ เครื่ องดื่มต่างๆ ร้านกาแฟ
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ร้านอาหารดีๆ มากมาย นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วที่สุด เพื่อให้
สมกับที่ประเทศเยอรมันต้องการให้ไลพ์ซิกเป็ น LEIPZIG, CENTER OF GERMANY (ระยะทางประมาณ 145
กิโลเมตร)
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั NH LEIPZIG MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง (4)
ไลพ์ซิก – เบอร์ ลนิ – เมโมเรียลเชิร์ช – พิพธิ ภัณฑ์ ชาร์ ลี – เดรสเดน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบอร์ ลนิ (BERLIN) นครหลวงปัจจุบนั ของเยอรมัน หลังจากการรวมตัวของ
เยอรมันตะวันตกในค่ายโลกเสรี และเยอรมันตะวันออกในฝ่ ายคอมมิวนิสต์ที่แบ่งแยกกันมานานร่ วม 50 ปี ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ระยะทางประมาณ 190 กิโลเมตร) นาท่านชมโบสถ์ ไกเซอร์ วิลเฮม เกต คนิสเคิร์ช หรือเมโม
เรียลเชิร์ช ที่ยงั คงร่ องรอยความเสี ยหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปั จจุบนั ได้มีการสร้างโบสถ์กระจกสี น้ าเงินครามอยู่
เคียงข้าง ใกล้กนั มีหา้ งสรรพสิ นค้า KADEWE ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ ลิน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่ าย
นาท่านชมเมืองเบอร์ ลนิ ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม และดู
ยิง่ ใหญ่ดงั เดิม นาชม 2 ฝั่ง นครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บ
ภาพกาแพงเบอร์ ลนิ (BERLIN WALL, EASTSIDE GALLERY) อดีต
แห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็ น
อนุสรณ์ให้กบั คนรุ่ นหลัง ชมพิพธิ ภัณฑ์ ชาร์ ลี เช็คพ้อยส์ (CHARLIE
CHECKPOINT) จุดตรวจคนเข้า-ออก ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ ลิน ซึ่ งท่านจะ
ได้เห็นภาพของความพยายามในการหลบหนีของผูค้ นจากฝั่งตะวันออกสู่
ฝั่งตะวันตก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (DRESDEN) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็ นเมืองที่เคยรุ่ งเรื อง
และร่ ารวยมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม และทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ จนได้รับฉายาว่านครฟลอเร้นซ์ แห่งลุ่มแม่น้ าเอลเบ้ (ระยะทางประมาณ 191 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั HOTEL GRAND CITY DRESDEN RADEBEUL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง (5)
เดรสเดน – พระราชวังสวิงเกอร์ - นูเรมเบิร์ก
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมเมืองเดรสเดน ผ่านชมความงามภายในสวนของพระราชวังสวิงเกอร์ (ZWINGER PALACE) อาคาร
รู ปทรงศิลปะแบบบาร็ อคที่งดงาม และรอดพ้นจาการทาลายของผ่ายสัมพันธมิตร ผ่านชมโรงละครโอเปร่ า
SAMPER’S OPERA HOUSE ที่เก่าแก่และสวยงาม นาท่านชมกาแพง
กระเบื้องเคลือบไมเซ่น PROCESSION OF DUKES ประดับด้วยกระเบื้อง
เคลือบไมเซ่น ถึง 25,000 แผ่น ความยาว 102 เมตร ที่รอดพ้นจากการถูก
โจมตีทางอากาศเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้น
นาท่านบันทึกภาพ DRESDEN FRAUENKIRCHE ที่ได้รับการบูรณะ
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

ขึ้นมาใหม่เกือบ 100% ตั้งแต่ปี 1994 และเพิ่งเสร็ จสมบูรณ์ลงเมื่อปี 2006 เพื่อเป็ นการฉลองครบรอบ 800 ปี ของเมือง
เดรสเดน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนลาน BALCONY OF EUROPE เพื่อบันทึกภาพตัวเมืองเดรสเดนจากมุมที่
สวยที่สุดริ มฝั่งแม่น้ าเอลเบ้ จากนั้นนาท่านชม GREEN VAULT ห้องจัดแสดงเครื่ องอัญมณี และทรัพย์สิ นส่ วน
พระองค์ของพระเจ้าออกุ๊สตุสที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนังใน “BEST GOLDSMITH’S WORK AND
JEWELLERY IN THE WORLD”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก หรือ เนิร์นแบกร์ ก (NUREMBERG) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของบา
วาเรี ยและยังเคยเป็ นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี และเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ โลกเมื่อมีการพิจารณาคดีอาชญากรนาซี
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นาท่านผ่านชมปราสาทจักรพรรดิ์ (KAISERBURG) ชมปราสาทอันสวยงามตั้งอยูบ่ น
เนินเขาสู งเด่น ผ่านชม CHRISTKINDLMARKT ตลาดกลางแจ้งในบริ เวณจตุรัสกลางเมือง สัมผัส NUREMBERG
RING (วงแหวนแห่งเนิร์นแบกร์ ก ) ที่เชื่อกันว่าใครได้สัมผัสและหมุนวงแหวนครบสามรอบ จะโชคดี และจะได้
กลับมาเยือนเมืองนี้อีกครั้ง (ระยะทางประมาณ 310 กิโลเมตร)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั MOEVENPICK HOTEL NEURNBERG-AIRPORT ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
นูเรมเบิร์ก – วูร์บวร์ ก - RESIDENCE PALACE – โรเธนเบิร์ก – ฟุสเซ่ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวูร์บวร์ ก (WURZBURG) ซึ่งตั้งอยู่
บริ เวณภาคกลางของเยอรมนี เป็ นเขตการปกครองท้องถิ่นของ
แคว้นบาเยิร์น มีแม่น้ าสายสาคัญ คือแม่น้ าไมน์ไหลผ่าน หน้า
ประวัติศาสตร์ จารึ กไว้วา่ เมื่อราวหนึ่งพันปี ก่อนคริ สตกาล ชาว
เคลท์เคยสร้างป้ อมหลบภัยอยูท่ ี่นี่มาก่อนด้วย เรี ยกว่า เมืองปราการ
FORTRESS MARIENBERG พอมาถึงช่วงยุคกลาง เมืองนี้ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของศาสนจักรโรมันคาทอลิก และยังถือได้วา่ เป็ น
เมืองที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายโรแมนติกอีกด้วย (ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร) นาท่านเข้าชม
RESIDENCE PALACE ปราสาทสไตล์บาโรก ซึ่งภายในปราสาทตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาโรกและโรโคโค อัน
หรู เลิศอลังการ อีกทั้งยังมีภาพเขียนสี เฟรสโก้ ประดับบนฝาผนังและเพดานห้องโถงอันงดงามวิจิตร โดยเฉพาะ
บันไดห้องโถงของปราสาทอันโด่งดังที่ปลอดภัยจากการระเบิดของฝ่ ายพันธมิตร ยูเนสโก้ จดทะเบียนเป็ นมรดก
โลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 นาท่านเดินเที่ยวชมเมือง ผ่านชมมหาวิหาร ST.KILIAN อายุเก่าแก่กว่า 900 ปี ข้ามสะพาน
หิ นเก่าแก่ซ่ ึ งทอดตัวข้ามแม่น้ าไมน์ (ALTE MAINBRUECKE) โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1473 ท่านจะเห็นป้ อม
ปราการมาเรี ยนแบร์ก (FORTRESS MARIENBERG) ตั้งตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
จากนั้น เดินทางตามเส้นทางสายโรแมนติคสู่ โรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG) เมืองโบราณตั้งแต่ยคุ อัศวินที่ยงั ได้รับ
การดูแลและอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยกาแพงเมืองเก่าที่คลาสสิ คที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน
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เดิ นเล่นชมเมืองภายในกาแพงเมืองโบราณ (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร ) แล้วเดินทางต่อสู่ เมือง ฟุสเซ่ น
(FUSSEN) เมืองสาคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมในยุคเฟื่ องฟูของเยอรมันเรอ
เนสซองต์ (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั LUITPOLDPARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (6)
ฟุสเซ่ น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรดปราน
ที่สุด และทรงประทับจนถึงวาระสุ ดท้ายของท่าน เป็ น
สถาปัตยกรรมโรมานส์ และตกแต่งอย่างหรู หราตระการตาด้วย
ศิลปะแบบอาร์ทนูโว ตั้งโดดเด่นอยูบ่ นเนินเขาสู ง เหมือนปราสาท
ในเทพนิยาย จนเป็ นต้นแบบให้วอลท์ดิสนียน์ าไปสร้างปราสาทเจ้า
หญิงนิทรา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่ าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งบาวาเรี ยรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมัน ตามเส้นทางสายโรแมนติคสต
ราสเซ่ (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร) นาท่านชมอดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรี ยที่ยงิ่ ใหญ่ โดยเฉพาะ
ในช่วงศตวรรษที่ 16-18 เริ่ มจากชมบริ เวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวัง
ฤดูร้อนของบาวาเรี ย สถานที่ประสู ติของกษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 จากนั้นนาท่านผ่านชมบริ เวณสนามกีฬาโอลิมปิ ค ที่มิวนิ
คได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ.1972 ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006 ก่อนขับรถพาชมสถานที่สาคัญๆ อาทิ
พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) ฯลฯ นาท่านสู่ บริ เวณจตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ)
ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปั ตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิคเซ่น ศาลาว่าการเก่าในรู ปแบบศิลปะโกธิ ค,
หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ เดินเล่นช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายประเภท หรื อเดินชมชีวติ
ความเป็ นอยูข่ องคนในมิวนิค
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั NH MUNCHEN NEUE MESSE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่า
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง (8) มิวนิค
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.00 น. กระทัง่ ได้ เวลาพอสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
13.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9)
กรุ งเทพฯ
06.10 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PROMOTION DE_9 D_TG

Page 5

***** การันตีเดินทางจานวนผู้เดินทางต้ องไม่ ต่ากว่ า 20 ท่าน******

กาหนดการเดินทาง

29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม / 5 – 13, 11 – 21 กรกฎาคม / 4 – 12, 10 – 18 สิ งหาคม
16 – 24 กันยายน / 7 – 15, 14 – 22, 21 - 29 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน
18 – 26 พฤศจิกายน, 2 – 10, 9 - 17 ธันวาคม
26 ธันวาคม – 3 มกราคม / 27 ธันวาคม – 4 มกราคม / 28 ธันวาคม – 5 มกราคม
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