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ยุโรปไฮไลท (ปใหม)

EUROPE HILIGHT (NEW YEAR)

สายการบิน TG

10 วัน 7 คืน

30 กิโลกรัม

45-50 ที่นั่ง

4-5 ดาว

ยูนิตี้ 2000 ทัวร นําทานชมประเทศเล็กๆ อยางเบลเยี่ยมแตกลับเปนศูนยกลางธุรกิจของยุโรป องคกรการคาที่สําคัญคือสหภาพยุโรปยังตองตั้ง
สํานักงานใหญอยูที่นี่และเมืองนี้จตุรัสกลางเมืองสวยมาก เกนท เมืองสวยนารัก ปารส มหานครแหงแฟชั่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี นครสุดแสนโรแมนติค
ชมพพธภัณฑลุฟว ชมโมนาลิซา วนัส ตัวจรง เที่ยวโกลมาร, สตราสบูรก เมืองเกาโรแมนติคแสนสวยในแควนอัลซาค เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวยส
วตเซอรแลนด เที่ยวซุก เมืองเล็กๆ รมทะเลสาบ ชมลูเซิรน เมืองทองเที่ยวชื่อดัง และเมืองอินเทอรลาเกน ชมทัศนียภาพและเลนหิมะอยางจใจบนยอดเขา
จงฟราว
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) – เกนท – บรัสเซลล
เวลา 00.30 น. : ออกเดินทางสูบรัสเซลล โดยเที่ยวบินที่ TG 934
เวลา 07.00 น. : ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม นําทานผานพธีการตรวจคนเขาเมือ
และศุลกากร ออกเดินทางสูเ กนท (GHENT / 50 นาที) เมืองเกาที่สวยงามมากๆ อีกแหงหนึ่งของเบลเยี่ยม สรางอยูบนเกาะ แล
ถือวาเปนเมืองเกาที่ใหญเปนอันดับสองของเบลเยี่ยม นําทานชมเมืองเกนท ชมววสวยจากสะพานเซนต ไมเคิล ชมมหาวหาร
เซนตบาโว วหารใหญประจําเมืองอายุกวา 500 ป ผานชมปราสาทแหงทานเคาทฟลานเดอร ซึ่งสรางดวยสถาปตยกรรมที่มี
อิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้นเมือง
บาย : นําทานสูบ รัสเซลล (BRUSSELS / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม นําชมกรุงบรัสเซลล ที่สวยงามมากแหงหนึ่ง
ของยุโรป ดวยสถาปตยกรรมที่ผสมผสานทั้งโกธิคและบาร็อค ชมศาลาวาการนครบรัสเซลส จตุรัสกลางเมืองที่ลอมรอบดว
อาคารที่ตกแตงอยางงดงามยิง ชมหนูนอย แมนเนเกนพส แวะถายรูปอโตเมี่ยม สัญลักษณของงานแสดงสินคา เอ็กซโป และ
ชอปปงตามอัธยาศัย
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้นเมือง / นําเขาโรงแรมที่พัก RADISSON BLU หรอระดับเดียวกัน
วันที่สาม (อาทิตยที่ 30 ธ.ค. 61) บรัสเซลล – ปารส (ฝรั่งเศส)
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางถึงปารส (PARIS / 4 ชม.) มหานครที่ผูคนใฝฝนอยากมาเยือน
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย : นําทานเดินทางสูเมืองแวรซายส เขาชมความโออาของพระราชวังแวรซายส (VERSAILLES PALACE) ชมทองพระโรง
หองบรรทมของพระราชินี หองกระจกที่เคยใชรับฑูตจากอยุธยา และเคยใชเปนที่เซ็นตสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1 ชม
ศิลปะลํ้าคาและภาพเขยนเทพเจาตางๆ ชมอทยานอันรมร่นดวยมวลหมูพฤกษชาติหลากสีนานาพันธุ แลวนําทาน ชอปปง
สินคาปลอดภาษี อาทิ นํ้าหอม เคร่องสําอาง กระเปา ปากกา ฯลฯ
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พักโรงแรม LE MERIDIEN ETOILE 2 คืน ในตัวเมือง
หมายเหตุ : จากจดเคานดาวนแถวประตูชัย สามารถเดินกลับไปโรงแรมได (ประมาณ 1.2 กม.) ในคืนรุงข้น วันที่ 31 ธ.ค. มี
การปดถนนทุกสายแถวประตูชัยและถนนชองปเอลิเซ แท็กซี่ไมสามารถเขาไปได รถไฟใตดินมีผูคนเบียดกันเปนแสน การเดิน
กลับโรงแรมเร็วและสะดวกที่สุด
วันที่สี่ (จันทรที่ 31 ธ.ค. 61) ปารส
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําชมนครปารส ชมจตุรัสคองคอรด สถานที่ตั้งเคร่องกิโยตินประหารนักโทษการเมืองสมัยปฏิวัติใหญฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 โร
ละครโอเปรา ประตูชัยนโปเลียน ถนนแฟชั่นชองปเซลิเซ อาคารรัฐสภา สถาบันการทหาร หรออดีตโรงเรยนนายรอยที่พระเจา
นโปเลียนเคยทรงศึกษา จากนั้นนําทานชอปปงสินคา ณ หางสรรพสินคาชั้นนํา หางแพรงตอมส (PRINTEMPS) หรอลา
ฟาแยต (LA FAYETTE) ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมทุกยี่หอรวมถึง LOUIS VUITTON, PRADA, CHANEL และ BALENCIAGA
ฯลฯ ทานที่ไมมีความประสงคชอปปงสามารถเดินชมความงามของบานเมืองและโรงละครโอเปราที่เกาแกสวยงาม เพราะยาน
ชอปปงอยูกลางเมืองมีอาคารบานเรอนสวยงามมาก
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บาย : นําทานชมพพธภัณฑลุฟว (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแหงฝรั่งเศส ปจจบันเปนสถานที่เก็บโบราณ
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วัตถุ ผลงานศิลปะทั้งจตรกรรม สมบัติลํ้าคามากมาย อาทิ ภาพโมนาลิซาตัวจรง วนัสตัวจรง มัมมี่จากอียิปตและงานศิลปะ
อีกกวาสามแสนชิน ไมมีพพธภัณฑศิลปะที่ไหนใหญกวานี้อีกแลว
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / กลับโรงแรมที่พัก
**สงทายปเกา ตอนรับปใหม 2562/2019**

วันที่หา (อังคารที่ 1 ม.ค. 62) ปารส – รถไฟดวน TGV – สตราสบูรก
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสูม หาวหารนอเทรอดาม (CATHEDRAL NOTRE DAME DE PARIS) ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค ศาสนสถานที่ได
รับการยกยองวาสวยที่สุดในโลก ถือเปนโบสถคาทอลิกที่เกาแกและใหญที่สุดของปารส ใหทานไดขอพรเพ่อความเปนสิรมงคล
ในวันข้นปใหม จากนั้นนําทานข้นชมววบนหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณของกรุงปารส
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นําทานสูสถานีรถไฟ
เวลา 14.55 น. : ออกเดินทางสูสตราสบูรก โดยรถไฟดวน (ประมาณ 2 ชม. 19 นาที)
เวลา 17.14 น. : ถึงสถานีสตราสบูรก (STRASBOURG) เมืองหลวงของแควนอัลซาส และที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเปนเมือง
เกาแกที่สวยงามและมีเสนห ไมเหมือนใคร
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พักโรงแรม HILTON หรอระดับเดียวกัน

วันที่หก (พธที่ 2 ม.ค. 62) สตราสบูรก – โกลมาร
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําชมเมืองสตราสบูรก ชมความงามของตัวเมืองเกา ชมยานเปอติฟรองซ (PETITE FRANCE) ชุมชนเกาแกรมแมนํ้าอิลที่ยู
เนสโกประกาศใหเปนมรดกโลก ชมวหารประจําเมืองที่สวยงามสรางดวยหินทรายสีชมพ งดงามโดดเดน
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย : ออกเดินทางสูโ กลมาร (COLMAR / 1 ชม.) เมืองใหญทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส นําทานชมเมืองหลวง
ของแควนโฮท-ไรน ที่มีตัวเมืองเกาสวยงามมากที่สุดในแถบอัลซาค-ลอเรน เดินชมตัวเมืองเกาของโกลมารที่เกาแกสวยงามจน
ไดรับการยกยองใหเปนเมืองที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคาร บานเรอนของโกลมารสวนใหญที่เห็นในปจจบันสรางข้น
ในศตวรรษที่ 15 ซึ่งอยูในชวงของการฟนฟศิลปวัฒนธรรมหรอยุคเรเนสซองส เปนสถาปตยกรรมแบบทองถินอัลซัคอยาง
ชัดเจนคือ TIMBER-FRAMED HOUSE และสามารถรอดพนจากการถูกทําลายของสงครามกลางเมืองและสงครามโลกมา
ไดทุกครั้ง ตัวอาคารเกาจะมีการทาสีสันที่สวยงามฉูดฉาดและประดับดอกไมนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีลําคลองขนาดเล็กตัด
ผานภายในหมูบาน จนทําใหเมืองโกลมารมีอีกสมญานามหนึ่งวา ลิตเติล เวนิส ใหทานไดเพลิดเพลินเดินเลนในตัวเมืองที่
สวยงามแหงนี้จนไดเต็มอิม
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําทานเขาที่พักโรงแรม L’EUROPE หรอระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 62) โกลมาร – ซุก (สวตเซอรแลนด) – ลูเซิรน – อินเทอรลาเกน
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางสูเ มืองซุก (ZUG) เมืองเล็กๆ ตั้งอยูรมทะเลสาบ เปนเมืองเกาแกที่ยังคงรักษาสถาปตยกรรมตางๆ ไวเปนอยางดี
ชมยานเมืองเกา อาคารบานเรอนสิงปลูกสรางที่สรางข้นในศตวรรษที่ 13 จัตุรัสกลางเมือง ชม CLOCK TOWER มีความสูง
52 เมตร นาิกาดาราศาสตรบอกเวลา แลวชม ST. OSWALD’S CHURCH โบสถ ไตลโกธิค ที่มีอายุกวา 500 ป เปนโบสถที่
คนสวสมาอธิษฐานขอพรเร่องสุขภาพ จากเซนต ออสวาลดมากที่สุด แลวเดินเลนชมเมือง
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บายๆ : นําทานเดินทางสูล ูเซิรน (LUCERNE / 30 นาที) เมืองทองเที่ยวอันดับหนึ่งของสวส นําทานถายรูปกับอนุสาวรย
สิงโต ใหทานมีเวลาอิสระเดินเลน ชมทะเลสาบลูเซิรนที่ไดชื่อวาถูกถายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม (KAPELL BRÜCKE)
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน กอนเดินทางตอจนถึงอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) เมืองสวยระหวางทะเลสาบธุนนและเบรยนซ
เขาโรงแรมที่พัก ROYAL ST. GEORGE หรอระดับเดียวกัน 2 คืน
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
วันที่แปด (ศุกรที่ 4 ม.ค. 62) อินเทอรลาเกน (ยอดเขาจงฟราว)
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองกรนเดอรวาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 25 นาที) เพ่อข้นรถไฟฟา (COG WHEEL) สายจงฟ
ราวบาหเนน (JUNGFRAU BANEN) สูย อดเขาจงฟราวซึ่งตลอด 2 ขางทางทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะ
ปกคลุมและแนวปาสนที่งดงามระหวางการเดินทางรถไฟจะจอดใหทานชมความงดงามและยิงใหญของเทือกเขาแอลป จนเดิน
ทางถึงยอดเขาจงฟราวยอรค 3,454 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ไดรับการขนานนามวา TOP OF EUROPE ชมววสวยและ
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX แลวนําชมถํ้านํ้าแข็งที่ไดรับการขดเจาะและตกแตงไว
อยางงดงาม หรอเลนหิมะบนลานสกี กอนใหเวลาเดินเลนสบายๆ หรอซื้อไปรษณียบัตรสงกลับบานจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บาย : ใหทานมีเวลาเต็มที่เพ่อเก็บภาพที่ระลึกบนลานกวางที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
14.00 น. : นําทานเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน ไชเด็ค ที่ลนเกลารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนั้นทางรถไฟเสร็จแคสถานีนี้) แลวเดินทางสูเมืองเลาเทนบรุนเนน ผานเมืองเวนเกน
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กําหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.-6 ม.

ยุโรปไฮไลท์ (ปี ใหม่) – Unity2000Tour

เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอรบรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) จากนั้นเดินทางโดยรถโคชกลับสูเ มืองอินเทอรลาเกน เดิน
เลนชมเมือง ชอปปงสินคาสวส (รานคาสวนใหญเปดถึง 4 ทุม)
เวลา 16.00-19.00 น. : อิสระเลือกซื้อสินคาสวส อาทิ นาิกายี่หอดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนในเมืองอินเทอ
ลาเกน
คํ่า : รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวสวส และสเต็ก
วันที่เกา (เสารที่ 5 ม.ค. 62) อินเทอรลาเกน – ซูรค – กรุงเทพฯ
เชา : รับประทานอาหารเชาในโรงแรม / ออกเดินทางสูสนามบินซูรค (2 ชม.)
เวลา 13.15 น. : บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
วันที่สิบ (อาทิตยที่ 6 ม.ค. 62) กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผูโดยสารขาเขา)

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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