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ล่องเรื อชมหมูบ่ ้านกีธูร์น – สาธิ ตทาชีสและทารองเท้าไม้ - ชมหมูบ่ ้านซานส์ สคันส์ – ชมเมือง
อัมสเตอร์ดัม – ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – ชมเมืองบรู จส์ – ถ่ายรู ปกับอะตอมเมี่ยม
– ชมหอระฆังประจาเมืองบรู จส์

เอเซี ยออนทัวร์
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สรุปการเดินทาง
วันที่

กาหนดการ

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบรัสเซลส์

2

เมืองบรัสเซลส์ –หมู่บ ้านกีธูร์น –หมู่บ ้านซานส์ สคันส์ – กรุงอัมสเตอร์ดมั

3

เมืองอัมสเตอร์ดมั - จัตรุ สั แดม – เมืองลิซเซ่ – เมืองบรูจส์

4
5

เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – แมนาคินพิส – จัตรุ สั กร็องด์ปลาช – ชมจัตรุ สั
มาร์ก – ชมจตุรสั เบิร์ก – ชมหอระฆังประจาเมือง
บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – สนามบินบรัสเซลส์

6

สนามบินสุวรรณภูมิ

เอเซี ยออนทัวร์

เช้ า

เที่ยง

เย็น
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กาหนดการทั้งหมด
วันแรก

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิน ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินทีท่ า่ นเลือก
(ตัวเครื
๋ ่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

วันที่สอง

เมืองบรัสเซลส์ –หมู่บ้านกีธูร์น –หมู่บ้านซานส์ สคันส์ – กรุงอัมสเตอร์ ดัม

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางล่องเรือชม หมู่บ้านกีธูร์น เยือนเวนิ สแห่ งเนเธอร์แลนด์
เป็ นหมู่บ ้านเล็กๆน่ ารักทีไ่ ม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ ้าน แต่จะมีลาคลองล้อมรอบและการคมนาคม
ทัง้ หมดยังใช้การสัญจรทางน้ า เป็ นหมู่บ ้านUNSEEN
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ หมู่บ ้านอนุ รกั ษ์ว ัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชวี ติ ของชาว
เนเธอร์แลนด์สมัยก่อนทีม่ ีกลิน่ อายหรือสัญลักษณ์ของความเป็ นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน
จากนั้นนาท่านสู่ กรุ งอัมสเตอร์ ดัม เป็ นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่น้ าอัมสเทล
(AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบ ันเป็ นเมืองทีใ่ หญ่ทสี ุดของเนเธอร์แลนด์ เป็ น
เมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทสี่ าคัญแห่ งหนึ่ งของทวีปยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริส ต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่ง
เป็ นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เอเซี ยออนทัวร์
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วันที่สาม

เมืองอัมสเตอร์ ดัม - จัตุรัสแดม – เมืองลิซเซ่ – เมืองบรูจส์

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางชม เมือ งอัมสเตอร์ ดัม โดยการล่ อ งเรื อ หลังคากระจก ลัด
เลี้ยวเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่รวมทัง้ สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเ อกลักษณ์ จากนั้นนาท่านสู่ จัตุรัส
แดม ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดมั ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง อนุ สาวรีย์แห่ งชาติ เดินเล่น ช้อปปิ้ ง
สินค้าและของทีร่ ะลึกต่างๆ
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ เมือ งลิซเซ่ ชมเทศกาลดอกไม้ที่ สวนเคอเคนฮอฟ มีพื้นทีก่ ว่า 200 ไร่ ให้ทา่ นอิสระตาม
อัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป
หลากหลายสีสนั และไม้ดอกนานาพันธุ์ทบี่ านสะพรัง่ อยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก จากนั้นนาท่านสู่
เมือ งบรู จส์ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเวนิ สแห่ งเบเนลักซ์ เป็ นเมืองทีง่ ามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ทีต่ ง้ ั คร่อมอยู่
เหนื อลาคลอง บ้านหลังคาทรงจั่ว ลักษณะของเมืองนี้ ล้อมรอบด้วยคูเ มืองสองชัน้ และมีอาคาร โบสถ์
บ้านเรือน ถนนทีส่ ะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่สี่

เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมีย่ ม – แมนาคินพิส – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช – ชมจัตุรัส
มาร์ ก – ชมจตุรัสเบิร์ก –ชมหอระฆังประจาเมือง

เช้า

ไกด์ พร้อมรถนาเทีย่ วส่วนตัว นาท่านเดินทางสู่ เมือ งบรั ส เซลส์ เป็ นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่ งของสหภาพยุโรป (EU) และเป็ นเมืองเก่าแก่ทมี่ ีความสาคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย
นอกจากนี้ ยังเป็ นทีโ่ ด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ทดี่ ีทสี่ ุดในโลก แฟนพันธุ์แท้เรื่องช็อคโก
แลตกับคอเบียร์ไม่ควรพลาด จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมีย่ ม เป็ นประติมากรรมรูปอะตอมมหึ มา
ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 จากนั้นนาท่านถ่ายรูป
กับ แมนาคินพิส เป็ นอนุ สาวรีย์หนู น้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนาท่านชม
จัตุรัส กร็ อ งด์ ปลาช จัตรุ สั แห่ งนี้ สร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยความยาว 110 เมตร กว้าง 68
เมตร แม้จะไม่ได้มีขนาดทีใ่ หญ่โตมาก แต่การประดับตกแต่งภายในบริเ วณนั้นงดงามและประณีตไม่ได้
แพ้ทใี่ ดๆ ในโลก ด้วยศิลปะสไตล์บาโรค โกธิค และนี โอโกธิคทีม่ ีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี เป็ นจัตรุ สั
ทีส่ วยทีส่ ุดในทวีปยุโรปรอบจัตรุ สั เป็ นอาคารโบราณน่ าสนใจทัง้ สิน้
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

เอเซี ยออนทัวร์
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บ่าย

เย็น

จากนั้นนาท่านสู่ เมืองบรูจส์ ชมจัตุรัส มาร์ ก ซึ่งเป็ นทีต่ ง้ ั ของตลาดค้าขายและทีจ่ ัดงานต่างๆของเมือง
จากนั้นนาท่านชม จตุรัส เบิร์ก ลานกว้างหน้าบริเ วณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็ นศาลาว่าการของเมือง
ในปัจจุบ ัน จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ หอระฆังประจาเมือ ง (THE BELFRY) ทีถ่ ือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองบรูกส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้า

บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – สนามบินบรัสเซลส์

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นาท่านสู่สนามบิน

เทีย่ ง

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในสนามบินตามอัธยาศัย ***

วันที่หก

กรุงเทพฯ
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เอเซี ยออนทัวร์
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