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ชมเมืองบรู จจ์-ชมมาร์เกต สแควร์-ชมหอระฆังของเมือง-ชมจัตุรัสกรองด์ปลาสต์-ถ่ายรู ปกับ
อนุ สรณ์อะโตเมียม-ถ่ายรู ปกับเมเนเก้นพีส-ชมมหาวิหารโคโลญ-ชมสวนคอยเคนฮอฟ-ล่องเรื อ
ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม-ชมโรงงานเจี ยระไนเพชร
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กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินทีท่ า่ นเลือก
(ตัวเครื
๋ ่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

เย็น

อัมสเตอดัมส์ (เนเธอร์ แลนด์ )-เมืองบรูจจ์ -มาร์ เกต สแควร์ -หอระฆังของเมืองกรุงบรัสเซลส์
ไกด์และรถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบินนําท่านสู่ เมือ งบรู จจ์ (Brugge) เป็ นเมืองใหญ่ทสี่ ุดและ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตก ในบริเ วณเฟลมิช (Flemish) ในประเทศเบลเยียม ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ดังนั้น ภาษาดัตช์จึงค่อนข้างมีอิทธิพลในเขตนี้ และ
ได้รบั การประกาศกับยูเ นสโกให้เ ป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 เป็ นเมืองเก่าแก่ทสี่ วยงาม มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์เ ฟลมิชบรูซทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยคูคลองเป็ นจํานวนมาก จนได้รบั การ
ขนานนามว่า "เวนิ ชแห่ ง ยุโรปเหนื อ" เป็ นเมืองทีม่ ีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เ ป็ นอย่างมาก จากนั้น
นําท่านชม มาร์ เกต สแควร์ (Market Square) เป็ นจตุรสั ใจกลางเมืองบรูจส์แห่ งนี้ มีสีสนั สวยงามไม่แพ้
จตุรสั ไหนในยุโรป มีทง้ ั อาคารหน้าจั่วสีสด หอระฆังสูงลิ่ว ร้านค้ามากมาย ทําให้ดูคกึ คักอยู่ตลอดเวลา
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มกั จะมาตัง้ ต้นการเดินทางทีน่ ี่ อาคารแต่ละหลังในจตุรสั นี้ มีการตกแต่งแบบ
สวยงาม จากนั้นนําท่านชม หอระฆังของเมือง (Belfry) เป็ นหอคอยสูงเด่นกลางจตุรสั Market Square
แห่ งนี้ มีความสูงถึง 83 เมตร เป็ นสัญลักษณ์แห่ งอํานาจและอิสรภาพของชาวบรูจส์ในช่วงยุคกลาง เปิ ด
ให้นักท่องเทีย่ วสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ ของเมืองได้ ซึ่งสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา รอบเมืองบ
รูจส์ได้เ ลย บนหอคอยเป็ นทีเ่ ก็บระฆังมากถึง 57 ใบ เวลาตีระฆังบอกเวลานี่ จะส่งเสียงอย่างไพเราะ
ระฆังใบทีม่ ีชอื่ เสียงทีส่ ุดมีชอื่ ว่า Victory Bell มีขนาดกว้าง 2 เมตร หนักประมาณหกตัน จากนั้นนําท่าน
สู่ กรุ งบรั ส เซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งของสหภาพยุโรป (EU) มี
ประชากรมากกว่า 2,000,000 คน และเป็ นเมืองเก่าแก่ทมี่ ีความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์มากมาย
นอกจากนี้ ยังเป็ นทีโ่ ด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ทดี่ ีทสี่ ุดในโลก
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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วันที่สาม

บรัสเซล (เบลเยี่ยม)-จัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ -เมเนเก้ นพีส-อนุสรณ์ อะโตเมียม-เมือง
โคโลญ (เยอรมัน)-มหาวิหารโคโลญ

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนําเทีย่ วส่วนตัว นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัส กรองด์ ปลาสต์ (Grand Place) ตัง้ อยู่ใจกลางของ
กรุงบรัสเซลล์ โดยเป็ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอันดับหนึ่ งของเบลเยียมทีใ่ ครมาเทีย่ วเบลเยียมเเล้วจะต้องไม่
พลาดมาเทีย่ วชม จัตรุ สั กรองด์ ปลาซ นั้นได้ชอื่ ว่ามีความสวยงามมากทีส่ ุดของยุโรป เเละเเวดล้อมไป
ด้วยอาคารเก่าเเก่เ ป็ นอย่างมากทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในเเบบบาร็อค, โกธิค เเละนี โอโกธิค เรียกว่า
เป็ นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมเเนวต่างๆ ทีง่ ดงามเป็ นอย่างยิ่ง โดยทีน่ ี่ น้ นั ได้รบั การขึ้นทะเบียน
เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเ นสโก ในปี ค.ศ. 1998 อีกด้วย จากนั้นนําท่านถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส
(Manneken Pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ ารัก ผู ้สร้าง
ประวัติศาสตร์และตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มี
เด็กชายชือ่ จูเ ลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึ งปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้ องกันเมืองไว้
ได้ ชาวเมืองจึ งทํารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุส รณ์อะ
โตเมียม (Atomium) เป็ นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมทีข่ ยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็ นหอ
แสดงนิ ทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ ได้กลายเป็ นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่ งหนึ่ งของ
เบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ อาคารไฮเทคแห่ งนี้ มีความสูง 330 ฟุต ประกอบด้ วยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละ
ลูกมีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 18 เมตร รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็ จแล้ว นวัตกรรมนี ้หนัก 2,400 ตัน ใช้
เวลา 18 เดือน ในการออกแบบ นานพอๆ กั บระยะเวลาการสร้ าง ภายในลูกกลมๆ ของ
Atomium แบ่งเป็ น จุดชมวิว ห้ องอาหาร ห้ องแสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางให้ บริ การด้ วย
ลิฟท์ที่ว่ากั นว่าเป็ น ลิฟท์ที่เร็ วที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนําท่านสู่ เมือ งโคโลญ (Cologne) นับว่าเป็ นเมืองทีม่ ีความเก่าเเก่อย่างมาของเยอรมนี สร้างขึ้น
โดยชาวโรมันมาตัง้ เเต่สมัยปี ค.ศ.50 โดยมันตัง้ อยู่ริมฝัง่ แม่น้ าไรน์
ํ
เเละเป็ นเมืองทีม่ ีขนาดใหญ่ทสี่ ุดของ
รัฐนอร์ทไรน์ -เวสต์ฟาเลีย เเละใหญ่เ ป็ นอันดับที่ 4 ของเยอรมันอีกด้วย พร้อมทัง้ ได้รบั การยอมรับกันเลย
ว่าเป็ นเมืองเเห่ งศูนย์กลางของศิลปะเเละวัฒนธรรมในเขตลุ่มเเม่น้ าํ ไรน์ จากนั้นนําท่านชม มหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) มีอายุกว่า 700 ปี และเป็ นมหาวิหารทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ ประจําเมือง
โคโลญจน์ เยอรมนี ความสําคัญของโบสถ์แห่ งนี้ คือ เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมัน
แคธอลิกตัง้ แต่สมัยโรมัน โดยเป็ นทีป่ ระทับของ อาร์คบิชอป และจักรพรรดิโรมันด้วย เป็ นโบสถ์ขนาด
ใหญ่ทมี่ ีความสวยงามอย่างมาก เป็ นโบสถ์ทมี่ ีสถาปัตยกรรมในเเบบโกธิคทีส่ วยงามเเละน่ าหลงใหล
รวมทัง้ มีความศักดิ์สิทธิ์ของเเท่นบูชาทีข่ ้ นึ ชือ่ อย่างมากเลยทีเ ดียว
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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วันที่สี่

เมืองโคโลญ (เยอรมัน)-เมืองลิซเซ่ -สวนคอยเคนฮอฟ-กรุงอัมสเตอร์ ดัม

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนําเทีย่ วส่วนตัว นํารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นําท่านสู่ เมือ งลิซเซ่ (Lisse) เป็ น
แหล่งปลูกทิวลิปทีใ่ หญ่และสําคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ทีน่ ี่ จึงได้ชอื่ ว่าเป็ นเมืองหลวงของดอกทิวลิป ที่
ในเเต่ละปี จะมีนักท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วชมความสวยงามของดอกทิวลิปทีเ่ มืองลิซเซ่อย่างมากมาย
เป็ นประจํา เมืองลิซเซ่อยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดมั เพียง 29 กิโลเมตร
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

ไกด์ พร้อมรถนําเทีย่ วส่วนตัวนําท่านชม สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) เป็ นสวนทีม่ ี
ชือ่ เสียงโด่งดังไปทัวโลก
ด้วยทิวลิปทีม่ ีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี ออกดอกบานสะพรัง่ อยู่ดูละลานตา
่
สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อนั เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็
มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เ ป็ นระยะ มีสระนํ้าและนํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับ
ดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีรา้ นอาหาร 4 แห่ ง รวมทัง้ คอฟ
ฟี่ ชอป สวนเคอเคนฮอฟนี้ จะเปิ ดให้เ ข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี จากนั้นนําท่านสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่ งประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็ นแผ่นดินอยู่ตา่ ํ กว่าระดับนํ้าทะเลปานกลาง และดินแดนแห่ งกังหันลม ตัง้ อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าอั
ํ มสเทล (Amstel) เริ่มก่อตัง้ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 อัมสเตอร์ดมั เป็ นเมืองศูนย์กลางทาง
ประวัติศาสตร์ทสี่ าํ คัญแห่ งหนึ่ งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็ นช่วงยุคทอง
ของเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้า

อัมสเตอร์ ดัมส์ -ซานส์ สคันส์ -ล่ องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนําเทีย่ วส่วนตัว นํารถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นําท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม
ฮอลแลนด์ ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ ้านเล็กๆแต่มากด้วยเสน่ ห์ ห่ างจากเมืองอัมสเตอร์ดมั
(Amsterdam) เพียง 15 นาที ปัจจุบ ันอยู่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ประกอบด้วยกังหันลม
บ้านเรือนเก่า โกดัง โรงนา โรงงาน มีการสาธิตการทําชีส การทํารองเท้าไม้ และมีรา้ นขายของทีร่ ะลึก
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เช่น รองเท้าไม้ทใี่ ส่ได้จริง พวงกุญแจรูป
รองเท้าไม้ กังหันลม ดอกทิวลิปทําด้วยไม้ ตุก๊ ตา และเครื่องเซรามิกต่างๆ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

ไกด์ พร้อมรถนําเทีย่ วส่วนตัวนําท่านชม เมือ งอัมสเตอร์ ดัมโดยล่องเรื อหลังคากระจก (Lover Boat) เรือ
จะล่องไปตามลําคลองของแม่น้ าอั
ํ มสเทล (Amstel) ให้ได้เ ห็ นบ้านเรือน แบบชาวดัชต์ทสี่ ร้างมาตัง้ แต่
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เย็น

ศตวรรษที่ 17 มีเ อกลักษณ์พิเ ศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ทีม่ ีตะขออยู่ชน้ ั บนสุดของอาคารเอาไว้ขน
เฟอร์นิเ จอร์เ ข้าบ้านระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือทีจ่ อดอยู่ริมคลองทีม่ ีอยู่มากถึง 2,500 หลัง ผ่าน
ชมเขตทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ุดของกรุงอัมสเตอร์ดมั จากนั้นนําท่านชม โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory)
อุตสาหกรรมการเจี ยระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รบั การยกย่องว่า ดีทสี่ ุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชม
ขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู ้เชีย่ วชาญตลอดจนขั้นตอนการเจี ยระไนเพชรให้
เป็ นอัญมณีทมี่ ีคา่ ทีส่ ุดท่านสามารถเลือกซือ้ ตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษทั ฯ ทีม่ ีชอื่ เสียง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่หก

กรุงเทพฯ

เช้า

เดินทางถึ ง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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