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ยุโรปเมืองสวย (ปใหม)

EUROPE BEAUTIFUL VILLAGE (NEW YEAR)

สายการบิน TG

10 วัน 7 คืน

30 กิโลกรัม

45-50 ที่นั่ง

4-5 ดาว

เห็นชื่อประเทศแลวอยาพ่งมองขามไปหากทานยังไมไดดูเมืองที่ไปเที่ยว เรามั่นใจวาเมืองสวนใหญทานยังไมเคยไป เสนทางนี้เราจะเนนเมืองเล็กๆ ที่คน
ยุโรปเองเทานั้นรูจัก เพราะเปนเมืองสวย นารัก มีเสนหแบบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับวาหากทานไดไปทานจะตองชอบแนนอน…
วันแรก (ศุกรที่ 28 ธ.ค. 61) กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. : พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขาประตู 3 เคานเตอร D – E สายการบินไทย เจาหนาที่จากบรษัท
คอยให การตอนรับ
วันที่สอง (เสารที่ 29 ธ.ค. 61) กรุงเทพฯ – บรัสเซลล (เบลเยี่ยม) – ดินงต – ลักซเซมเบิรก
เวลา 00.30 น. : ออกเดินทางสูบรัสเซลล โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.40 น. : ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม นําทานผานพธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองดินงต (DINANT / 1 ชม. 20 นาที) เมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
ประเทศเบลเยียม ตัวเมืองตั้งอยูรมแมนํ้ามิวส (MEUSE RIVER) นําชมมหาวหารนอรทเทอดาม (NOTRE-DAME OF
DINANT) โบสถสไตลโกธิค ดานหลังของมหาวหารมีหนาผาขนาดใหญที่มีความสูง 100 เมตร จากนั้นนําทานนั่งกระเชาข้นสู
ปอมปราการ CITADELLE DE DINANT ซึ่งตั้งอยูบนหนาผา ดานบนเปนปราสาท ภายในมีโซนการแสดงของสงครามระหวา
เยอรมัน ฝรั่งเศส และเบลเยียม สรางข้นในชวงป ค.ศ. 1530 ถูกทําลายในชวงสงครามฝรั่งเศส และไดปรับปรุงซอมแซมข้นให
เหมือนเดิม พรอมทั้งชมววสวยของเมืองดินงตจากดานบน แลวเดินเลนชมเมือง ชมสะพานมิวสที่มีแซกโซโฟนสีสันสวยงาม
มากมาย โดยเมืองดินงตเปนบานเกิดของ อดอลฟ แซกซ (ADOLPHE SAX) นักประดิษฐคิดคนเคร่องดนตรชินนี้ข้นครั้งแรก
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : ออกเดินทางสูประเทศลักซเซมเบิรก (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ที่มีเจาผูปกครองสืบตอกันมาหลายรอยป นําทานชม
ลักซเซมเบิรก ถือเปนประเทศที่มีพ้นที่เล็กที่สุดแหงหนึ่ง (2,586 ตร.กม.) สูยานเมืองเกา ชมววทิวทัศนของบานเมืองที่ตั้งเรยง
รายอยูบนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโคงแบบโรมันทอดขามระหวางหุบเขาดูงดงามยิงนัก แลวเดินเลนชมเมือง ชอปปงสินคาตาม
อัธยาศัย
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําทานเขาที่พักโรงแรม NOVOTEL หรอระดับเดียวกัน
วันที่สาม (อาทิตยที่ 30 ธ.ค. 61) ลักซเซมเบิรก – โกลมาร (ฝรั่งเศส) – สตราสบูรก
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางสูโกลมาร (COLMAR / 3 ชม. 40 นาที) เมืองใหญทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : นําทานชมเมืองหลวงของแควนโฮท-ไรน ที่มีตัวเมืองเกาสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเกาของ
โกลมารที่เกาแกสวยงามจนไดรับการยกยองใหเปนเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร บานเรอนของโกลมารสวน
ใหญที่เห็นในปจจบันสรางข้นในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยูในชวงของการฟนฟศิลปวัฒนธรรมหรอยุคเรเนสซองส เปน
สถาปตยกรรมแบบทองถินอัลซัคอยางชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพนจากการถูกทําลายของ
สงครามกลางเมืองและสงครามโลกมาไดทุกครั้ง ตัวอาคารเกาจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไมนานาชนิด
นอกจากนี้ยังมีลําคลองขนาดเล็กตัดผานภายในหมูบาน จนทําใหเมืองโกลมารมีอีกสมญานามหนึ่งวา ลิตเติล เวนิส ใหทานได
เพลิดเพลินเดินเลนในตัวเมืองที่สวยงามแหงนี้จนไดเต็มอิม แลวออกเดินทางสูสตราสบูรก (STRASBOURG / 1 ชม. 10 นาที)
เมืองหลวงของแควนอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเปนเมืองเกาแกที่สวยงามและมีเสนห ไมเหมือนใคร
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พักโรงแรม HILTON หรอระดับเดียวกัน
วันที่สี่ (จันทรที่ 31 ธ.ค. 61) สตราสบูรก – ไฮเดลเบิรก (เยอรมัน) – โคโลญจน
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําชมเมืองสตราสบูรก ชมความงามของตัวเมืองเกา ชมยานเปอติฟรองซ (PETITE FRANCE) ชุมชนเกาแกรมแมนํ้าอิลที่ยู
เนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก ชมวหารประจําเมืองที่สวยงามสรางดวยหินทรายสีชมพ งดงามโดดเดน
เวลา 10.00 น. : ออกเดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (HEIDELBERG / 1 ชม. 30 นาที) เมืองใหญศูนยกลางการศึกษาของ
เยอรมัน และยังเปนเมืองพระราชสมภพของลนเกลารัชกาลที่ 8 นําทานชมววสวยของปราสาทไฮเดลเบิรกบนสะพานชารล-ที
โอดอร (KARL-THEODORE) หรอ โอลดบรดจ ซึ่งทอดขามแมนํ้าเนคการตั้งแตป ค.ศ. 1786
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย : ออกเดินทางสูโคโลญจน (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหลงกําเนิดหัวนํ้าหอมโอเดอโคโลญจน
4711 นําชมมหาวหารโคโลญจนที่งดงามสรางเดนสงาอยูรมฝงแมนํ้าไรน
http://unity2000tour.com/unitest/program_tour/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a1%e…
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คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พักโรงแรม MARITIM หรอระดับเดียวกัน
**สงทายปเกาตอนรับปใหม 2019/2562**

วันที่หา (อังคารที่ 1 ม.ค. 62) โคโลญจน – กีทูรน (เนเธอรแลนด)– อัมสเตอรดัม
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูก ีทูรน (GIETHOORN / 3 ชม. 45 นาที) เวนิสแหงเนเธอรแลนด
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : นําทานชมหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูตอนกลางของประเทศ ลอมรอบดวยทะเลสาบและลําคลองเล็กๆ และสะพานไมโคงอันนา
รัก พาหนะในการเดินทางคือเรอ หมูบานนี้แทบไมมีถนน จนไดรับการขนานนามวา หมูบานไรถนน ชาวบานตั้งใจอนุรักษรูป
แบบการดํารงชีวตแบบดั้งเดิมนี้ไว จากนั้นนําทานลองเรอชมเมืองความนารักของเมืองนี้ แลวอิสระใหทานไดเดินเลนและบันทึก
ภาพตามอัธยาศัย และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย แลวออกเดินทางสูอ ัมสเตอรดัม (AMSTERDAM / 1 ชม. 15 นาที)
เมืองดอกไมหลากสีสันและกังหันลม ระหวางทางใหทานไดชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดการเดินทางที่เต็มไปดวยทุงเกษตร
ฟารมเลี้ยงสัตว ฯลฯ
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําเขาที่พักโรงแรม MERCURE DE AMSTEL หรอระดับเดียวกัน 2 คืน
วันที่หก (พธที่ 2 ม.ค. 62) อัมสเตอรดัม
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชมหมูบานวอเลนดัม (VOLENDAM / 40 นาที) ซึ่งอดีตเคยเปนหมูบานชาวประมงและถูกนํ้าทวมเปนประจํา แตหลังจา
โครงการสรางเข่อนไซเดอรซีกั้นนํ้าจากทะเลเหนือไมใหทวมแผนดินบรเวณนี้ จงเปนหมูบานพ้นเมืองที่นาทองเที่ยว เพราะมีกา
อนุรักษชีวตความเปนอยูแบบดั้งเดิมของชาวดัทช และตรงบรเวณนี้ทานจะเห็นอยางชัดเจนวาทําไมชื่อประเทศนี้แปลวาแผนดิน
ตํ่า นําทานถายภาพสวยคูกับกังหันลม ณ หมูบานกังหันลมซานเสอ สคานส (ZAANSE SCHANS) สัญลักษณอีกอยางของ
ชาวดัทชที่ใชชวยเหลือในการกูแผนดินคืนมาจากทะเล
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอรดัม นําทานลองเรอชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอรดัม ชมสถาปตยกรรมของบา
เรอนในชวงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบานเรอนที่หันหนาสูแมนํ้าลําคลอง ชมโรงงานเจยรนัยเพชรอันโด
ดัง จากนั้นนําทานสูยานจตุรัสดาม (DAM SQUARE) ศูนยกลางของตัวเมืองอัมสเตอรดัม และยานชอปปงที่คึกคักอีกดวย
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62) อัมสเตอรดัม – เดลฟท – เกนท (เบลเยียม) – บรัสเซลล
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสูเ มืองเดลฟท (DELFT / 1 ชม. 15 นาที) เมืองเล็กที่สุดของเนเธอรแลนด ตั้งอยูระหวางร็อตเตอรดัมและกรุงเฮก นําชม
เมืองเล็กๆ แตมีความสวยงามและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางมาก เนื่องจากเปนที่พํานักของเจาชายวลเลียมแหงอ
อเรนจ (WILLIAM OF ORANGE) ในชวงป ค.ศ. 1572-1584 ผูตอสูเพ่อทวงเอกราชคืนจากสเปน จนไดชื่อวาเปนบิดาของ
ประเทศเนเธอรแลนด อิสระเดินเลนชมเมืองบรเวณจตุรัสกลางเมือง GROTE MARKET ชมศาลาวาการเมืองเดลฟทที่เกาแก
ที่สุดในเนเธอรแลนด ชมโบสถเกา (OLD CHURCH) ที่มีความสูงเปนอันดับสองของประเทศ เปนที่ฝงพระศพเจาชายวลเลียม
แหงออเรนจน และโบสถใหม (NEW CHURCH) ออกแบบโดยเกาเปอรส สูง 108 เมตร สรางข้นระหวางป ค.ศ. 1396-1496
โบสถสไตลโกธิค เปนที่ฝงพระศพของราชวงศฮอลแลนด ชม OOSTPOORT ประตูเมืองเกาที่ยังคงสภาพเดิมและมีความ
สวยงาม แลวอิสระเดินเลนชมเมืองและชอปปงสินคาพ้นเมืองที่มีชื่อ DELFTWARE เคร่องเครอบกระเบื้องสีฟาขาว ที่พบวามี
ตนกําเนิดมาจากเมืองจนในศตวรรษที่ 17
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย : ออกเดินทางสูเ กนท (GHENT / 2 ชม. 30 นาที) เมืองเกาที่สวยงามอีกแหงหนึ่งของเบลเยี่ยม สรางอยูบนเกาะ และถือวา
เปนเมืองเกาที่ใหญเปนอันดับสองของเบลเยี่ยม นําทานชมเมืองเกนท มววสวยจากสะพาน เซนต ไมเคิล นําชมมหาวหารเซนต
บาโว วหารใหญประจําเมืองอายุกวา 500 ป ผานชมปราสาทแหงทานเคาทฟลานเดอร ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่มี
อิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด แลวนําทานสูบ รัสเซลล (BRUSSELS / 45 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้นเมือง / นําเขาโรงแรมที่พัก RADISSON BLU หรอระดับเดียวกัน 2 คืน
วันที่แปด (ศุกรที่ 4 ม.ค. 62) บรัสเซลล – บรูจจ – บรัสเซลล
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางสูเ มืองบรูจจ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเกาที่ไดชื่อวาสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม นําทานชมตัวเมืองบรูจจ
เมืองเกาของ เฟลมมิช ไดรับการอนุรักษ ไวเปนอยางดีและไดชื่อวาเปนเมืองที่สวยมากอีกแหงหนึ่งของยุโรป ผานชมศาลา
วาการเมืองที่มีอายุรวม 600 ป สรางในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟร (BELFRY) ที่สูงกวา 83 เมตร และชมมหาวหารโฮลีบ
ลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ที่ทานจะประทับใจในความงาม
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : เดินทางกลับบรัสเซลล นําชมเมืองที่สวยงามมากแหงหนึ่งของยุโรป ดวยสถาปตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบา
ร็อค ชมศาลาวาการนครบรัสเซลส จตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดวยอาคารที่ตกแตงอยางงดงามยิง ชมหนูนอยแมนเนเกนพส
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แวะถายรูปอโตเมี่ยม สัญลักษณของงานแสดงสินคาเอ็กซโป และชอปปงกอนกลับ
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
วันที่เกา (เสารที่ 5 ม.ค. 62) บรัสเซลล – กรุงเทพฯ
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
อิสระเพ่อพักผอนเก็บสัมภาระกอนกลับ
เวลา 09.30 น. : ออกเดินทางไปสนามบิน
เวลา 13.10 น. : บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935
วันที่สิบ (อาทิตยที่ 6 ม.ค. 62) กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. : กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผูโดยสารขาเขา)

กําหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.-6 ม.ค.
อัตราคาบรการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..
รายการ

28 ธ.ค.-6 ม.ค.

ผูใหญ พักหองคู ราคาทานละ
เด็กอายุ 2-11 ป พักกับผูใหญ (มีเตียงเสรม) ราคาทานละ
เด็กอายุ 2-5 ป พักกับผูใหญ (ไมมีเตียงเสรม) ราคาทานละ
พักเดี่ยวเพมทานละ ราคาทานละ

หมายเหตุ
*บางโรงแรมเทานั้นที่มีหอง 3 เตียง หากเปนผูใหญ 3 ทาน เรยนแนะนําวาเปด 2 หองจะสะดวกกวา
**ทานที่จะไมใชตั๋วกรุป กรุณาแจงกอนเดินทาง อยางนอย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีคาใชจาย / ตั๋วกรุปเมื่อออกตั๋วแลวไมสามารถเลื่อนไดทุกกรณี
อัตราคาบรการนี้รวม
– คาตั๋วเคร่องบินไป-กลับเปนหมูคณะสายการบินไทย
– คานํ้าหนักกระเปาข้นเคร่องบิน 1 ใบไมเกิน 30 กก.
– คาโรงแรมที่พักตามรายการ และคาขนกระเปาข้น-ลงทานละ 1 ใบ
– คาอาหารตามรายการ
– คาธรรมเนียมวซา
– คาเขาชมสถานที่ตามรายการ
– คามัคคุเทศกชํานาญงานอํานวยความสะดวก
– คาเรอ
– คาทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– นํ้าดื่มทานละ 1 ขวด/วัน
– คาประกันอบัติเหตุ ในวงเงนประกันทานละ 1,000,000 บาท, คารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไมคุมครองโรคประจําตัว)
**ปกติแลวทัวรทั่วไปจะใชประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุมครองแตอบัติเหตุ เปนประกันกลุมแบบเหมาเปนหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แตของยูนิตี้เรามีซื้อ
ประกัน ALLIANZ เพมใหลูกคาทุกทานอีก 1 ฉบับ เจ็บปวยจากการเดินทางจากอบัติเหตุหรอสาเหตุอื่น ถาเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุมครองไดมากกวาทัวรทั่วไป ยกเวนโรค
ประจําตัวหรอโรครายแรงที่แพทยวนิจฉัยวาเปนมากอนเดินทาง
อัตราคาบรการไมรวม
-คาใชจายสวนตัว อาทิ คาซักรด, คาโทรศัพท, คาอาหารเคร่องดื่มพเศษ, คาภาษีมูลคาเพม
-คาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยใหเปนกรณีพเศษจากเดิม 20 กก. เทานั้น แตหากการบินไทยมีการปรับลดลง บรษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
-คาทิปหัวหนาทัวรจากบรษัท
-คาใชจายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
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