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ก าหนดการทัง้หมด 



วนัท่ี 1  บรสัเซลส ์- บรจูส ์- ชมเมือง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง บรจูส ์(Bruges) เมอืงทีถู่กกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงที่
เงยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมยัยุคกลาง จนรบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
จากองคก์าร UNESCO เมอืงบ
รจูน์เป็นเมอืงหลวงของแควน้ฟลนั
เดอร ์ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ด
เมอืงหนึ่ง ของยุโรป ในอดตีบรจูส์
เคยเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัของเบล
เยีย่ม แต่เมื่อเมอืงถูกปิดลอ้มไม่มี
ทางออกทะเล จงึเสยีความเป็นเมอืงท่าใหแ้ก่แอนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็นท่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
เบลเยีย่ม 

• น าท่านชม โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) เป็นโบสถ์
โรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรูจส ์เป็นทีเ่กบ็พระโลหติ
ศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซ ูน าท่านเขา้
ชมความงดงามและเก่าแก่ของ
โบสถ ์

• น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมือง 
(The Belfry) ทีถ่อืเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงบรจูส ์มคีวาม
สงูถงึ 83 เมตร และบนัได 366 

ขัน้เพือ่ขึน้สู่ยอดของหอระฆงั 
กลางวนั 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 • น าท่านชมย่านใจกลางเมอืงเก่า จตัุรสัมารก์ (THE MARKT) เป็นทีต่ ัง้ของตลาดคา้ขาย

และทีจ่ดังานต่างๆของเมอืง 
รวมถงึ จตุรสัเบิรก์ (THE 

BURG) ลานกวา้งหน้าบรเิวณวงั
เก่าสไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาว่า
การของเมอืงในปัจจุบนั 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 



 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 บรจูส ์- เกนท ์- ชมเมือง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง เกนท์ (Ghent) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและมัง่คัง่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ถนนหนทาง
ทัง้เมอืงปดูว้ยหนิแบบโบราณ ใน
สมยัยุคกลาง เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่าเป็น
นครทีส่วยงามเป็นรองกรุงปารสีเพยีง
แห่งเดยีวเท่านัน้ 

• น าท่านชม ปราสาทท่านเคานท์ 
(The Castle of the 
Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพือ่แสดงถงึความ
รุ่งเรอืงในยุคสมยัของ PHILIP 

OF ALSACE และถงึแมว้่าเบล
เยีย่มจะผ่านการรบและสงครามมา
มากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์
ยงัคงความงดงามผ่านกาลเวลา 
และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
ของเมอืงเกนท์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม มหาวิหารเมืองเกนท ์(St Bavo's Cathedral) เป็นโบสถส์ไตลก์อธคิที่
สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ภายในมกีาร
เกบ็รกัษาแท่นบูชาเกนท์ (GHENT 

ALTARPIECE) ผลงานชิน้เอก
ของพีน้่องตระกูลฟาน เอค (VAN 

EYCK) สรา้งไวต้ัง้แต่ปี 1432 เป็น 

1 ในผลงานทีฮ่ติเลอรต์อ้งการมาก
ทีสุ่ด 

• น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมือง 
(The Belfry) ทีส่งูตระหงา่นถงึ 



91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ทีด่า้นล่างนัน้เป็น หอประชุมสงฆ ์(CLOTH HALL) 

ทีม่มีาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้บัเกยีรตเิป็นมรดกโลกจาก UNESCO 

• น าท่านเดนิเล่นชม ถนน THE 

GRASLEI และ THE 

KORENLEI ถนนสายเก่าแก่ของ
เมอืงเกนท ์เป็นจุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดใน
เมอืงโดยจะมอีาคารเก่าแก่ตัง้แต่สมยั
ยุคกลางเรยีงรายอยู่สองฝัง่ถนน 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 เกนท ์- แอนตเ์วิรป์ - ชมเมือง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง แอนต์เวิรป์ (Antwerp) เป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่อนัดบั 2 รองจากกรุง
บรสัเซลส ์เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็น
ศูนยก์ลางการคา้เพชรระดบัโลก 

เพชรเกอืบ 70% มกีารซือ้ขายกนัที่
เมอืงแห่งนี้ นอกจากนี้ยงัโดดเด่นทัง้
เรื่องแฟชัน่แนวอาวอ็ง-การด์ และ
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิอกีดว้ย 

• น าท่านชม มหาวิหารเลดี้ (Cathedral of Our Lady) เป็นโบสถส์ไตลโ์กธคิขนาด
ใหญ่ทีส่งูทีสุ่ดในประเทศเบลเยยีม 

เป็นทีเ่ลื่องลอืถงึถงึความงดงามทีถู่ก
ประดบัตกแต่งอย่างวจิติรตระการตา 
ไม่ว่าจะเป็นตวัโบสถ ์ซุม้ประตู รปูปัน้ 

ทางเดนิ เรยีกไดว้่าทุกอย่างงดงามไร้
ทีต่ ิดา้นในมจีดัแสดงผลงานศลิปะ
ของ Peter Paul Rubens ซึง่
เป็นศลิปินชื่อดงั ชาวแอนทเ์วริป์ 

• น าท่านชม ปราสาทหิน (Het 



Steen Castle) ปราสาทเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงนี้ สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่1200 ทีย่งัคง
หลงเหลอือยู่ ในอดตีเคยเป็นสว่นหน่ึงของป้อมปราการเมอืงและเป็นคุกจ าขงันกัโทษ จน
เปลีย่นมาเป็นพพิธิภณัฑอ์ย่างในปัจจุบนั 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ จตัุรสัใจกลางเมือง หรือ โกรต มารก์ (Grote Markt) เป็นศูนยก์ลาง
ประวตัศิาสตรข์องเมอืง และยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของศาลาว่าการเมอืง (town 

hall) อาคารเก่าแก่อายุหลายรอ้ยปี 

และถอืว่าเป็นอาคารทีส่วยทีสุ่ดใน
บรเิวณจตัุรสัแห่งนี้กว็่าได ้ชื่นชมใน
ความงดงามของกลุ่มอาคารทีส่รา้ง
ขึน้แบบเรเนสซองสท์ีต่ ัง้เรยีงรายอยู่ในจตัุรสั 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  แอนตเ์วิรป์ - บรสัเซลส ์- ชมเมือง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง บรซัเซลส ์(Brussel) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่มและยงัเป็น
ศูนยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิห่งสหภาพยุโรป อกีทัง้ยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางของ
องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ นอกจากนี้ยงัเป็นทีโ่ด่งดงัในเรื่องของ
ชอ็กโกแลตและเบยีรท์ีด่ทีีสุ่ดในโลก 

• น าท่านถ่ายรปูกบั อะโตเมียม 

(Atomium) เป็นประตมิากรรมรูป
อะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์จาก
การรวมตวั ครัง้แรกของกลุ่มประเทศ
ยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 

• น าท่านสู่ มินิยุโรป (Mini 

Europe) เป็นหน่ึงในเมอืงจ าลองที่



ใชทุ้นสรา้งมหาศาล เพือ่รวบรวมสถานทีส่ าคญักว่า 80 แห่งทัว่ยุโรป มาไวท้ีน่ี่ โดยจ าลอง
เป็น 350 อาคารส าคญั ในอตัราสว่น 1 ต่อ 25 ซึง่มคีวามสวยงามและลงรายละเอยีดได้
อย่างวจิติรบรรจง และเสมอืนจรงิอย่างยิง่ การมาชมทีน่ี่เหมอืนไดไ้ปทวัรย์ุโรปครบจบในไม่กี่
ชัว่โมงกว็่าได้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ เมาท์ เดส อารต์ (Mont des Arts) เคยเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ แต่พระ
เจา้เลอ อปอลที ่2 มพีระราชด าร ิตอ้งการใหม้แีหล่งของพพิธิภณัฑ ์จงึรบัสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคาร
บา้นเรอืนของประชาชนออก แลว้แทนที่
ดว้ยอาคารแบบนีโอคลาสสกิ ซึง่ใชเ้วลา
ในการก่อสรา้งในย่านนี้กว่า 50 ปี ซึง่
พอเสรจ็แลว้กน็บัว่าเป็นจุดทีม่คีวาม
สวยงามอกีแห่งของกรุงบรสัเซลล ์และ
เป็นทีน่ิยมอย่างมากของนกัท่องเทีย่วใน
ปัจจุบนั 

• น าท่านเดนิเล่น จตัุรสักรองด ์ปลาส (Grong Plas) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอนัดบัหนึ่ง
ของเบลเยยีม มอีายุกว่า 400 ปี อาจเรยีกไดว้่าเป็นจุดท่องเทีย่วบงัคบัของทุกกรุ๊ปทวัร์ 
เพราะถอืเป็นสถานทีม่คีวามสวยงามอนัดบัตน้ๆ ของยุโรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ที่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ก, 

โกธกิ และนีโอโกธกิ อาจกล่าวไดว้่า 
นี่คอืจุดรวมของสถาปัตยกรรมที่
สวยงามในแนวต่างๆ โดยอาคาร
สว่นใหญ่สรา้งมาตัง้แต่ยุคกลาง แต่
ละอาคารทีโ่อบลอ้มจตัุรสัแห่งนี้ 
ลว้นมคีวามสงูตระหง่านสง่างาม 

และยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ตัง้แต่ปี 1983 

• น าท่านถ่ายรปู รปูปัน้แมนิเกนพีส (Manneken Pis) ถอืเป็นอกีหนึ่งในสญัลกัษณ์ของ
เบลเยีย่ม รปูปัน้แมนิเกนพสี มคีวามสวยงามและมคีวามเก่าแก่มาก ค าว่า Manneken 

Pis มคีวามหมายว่า เดก็ชายก าลงัฉี่ 
เป็นประตมิากรรมมลีกัษณะเป็นน ้าพุ
ขนาดเลก็ ตวัประตมิากรรมหล่อดว้ย
ทองแดงเป็นรปูเดก็ผูช้ายเปลอืยกาย 
ก าลงัยนืฉี่ลงอ่าง 



เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

วนัท่ี 5  มหาวิหารเซนตไ์มเคิล - สวนจบิูล่ี 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านชม มหาวิหารเซนต์ไมเคิล (Cathedral of St. Michael and St. 

Gudula) เป็นสถาปัตยกรรมในแบบโกธกิทีม่คีวามสวยงาม โดดเด่น และแปลกตา สรา้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่13 และจากการบูรณะเมื่อ ค.ศ.1980 พบว่ายงัมซีากของอาคารมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่11 ซึง่เป็นโบสถโ์รมนัทีส่วยงาม แต่มกีารสรา้งทบักนัขึน้มา ทีน่ี่จงึกลายเป็นศาสน
สถานทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของเมอืง
หลวงแห่งนี้ 

• น าท่านสู่ สวนจบิูล่ี (Jubilee 

Park) เป็นสวนขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ที่

กว่า 74 เอเคอร ์ตัง้อยู่ใจกลางกรุง
บรสัเซลล ์ซึง่แวดลอ้มไปดว้ย
พพิธิภณัฑแ์ละสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี
ความงดงามมากมาย อกีทัง้ยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของหนึ่งในแลนดม์ารก์ของ
เบลเยยีม อย่างประตูชยัทีม่คีวามงามสง่า จงึเป็นจุดดงึดดูใหม้นีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาเทีย่ว
ชมความสวยงามของสวนแห่งนี้อยู่เสมอ และถอืเป็นจุดนดัพบของนกัท่องเทีย่ว 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 



 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 



• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


