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กาหนดการ
บรัสเซลส์ - บรูจส์ - ชมเมือง
บรูจส์ - เกนท์ - ชมเมือง
เกนท์ - แอนต์เวิ รป์ - ชมเมือง
แอนต์เวิ รป์ - บรัสเซลส์ - ชมเมือง
มหาวิ หารเซนต์ไมเคิ ล - สวนจูบิลี่

กาหนดการทัง้ หมด

เช้า

เที่ยง

เย็น

วันที่ 1

บรัสเซลส์ - บรูจส์ - ชมเมือง

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน
• นาท่านสูเ่ มือง บรูจส์ (Bruges) เมืองทีถ่ ูกกล่าวขานว่าเป็ นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็ นเมืองที่
เงียบสงบและมีมนต์เสน่หข์ องอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์การ UNESCO เมืองบ
รูจน์เป็ นเมืองหลวงของแคว้นฟลัน
เดอร์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองทีส่ วยทีส่ ุด
เมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์
เคยเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญของเบล
เยีย่ ม แต่เมื่อเมืองถูกปิ ดล้อมไม่มี
ทางออกทะเล จึงเสียความเป็ นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิรป์ ซึง่ กลายมาเป็ นท่าเรือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของ
เบลเยีย่ ม
• นาท่านชม โบสถ์พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) เป็ นโบสถ์
โรมันคาทอลิก สร้างขึน้ ในสมัย
ศตวรรษที่ 12 ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองบ
รูจส์ เป็ นทีเ่ ก็บพระโลหิตศักดิ ์สิทธิ ์
ของพระเยซู นาท่านเข้าชมความ
งดงามและเก่าแก่ของโบสถ์
• นาท่านชม หอระฆังประจาเมือง
(The Belfry) ทีถ่ อื เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูง
ถึง 83 เมตร และบันได 366 ขัน้
เพือ่ ขึน้ สูย่ อดของหอระฆัง

กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรสั มาร์ก (THE MARKT) เป็ นทีต่ งั ้ ของตลาดค้าขาย
และทีจ่ ดั งานต่างๆของเมือง
รวมถึง จตุรสั เบิรก์ (THE
BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวัง
เก่าสไตล์กอธิคซึง่ กลายเป็ นศาลาว่า
การของเมืองในปั จจุบนั

เย็น

วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

บรูจส์ - เกนท์ - ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง เกนท์
(Ghent) เมืองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและมัง่
คังที
่ ส่ ุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทาง
ทัง้ เมืองปูดว้ ยหินแบบโบราณ ใน
สมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ช่อื ว่า
เป็ นนครทีส่ วยงามเป็ นรองกรุงปารีส
เพียงแห่งเดียวเท่านัน้
• นาท่านชม ปราสาทท่านเคานท์ (The Castle of the Counts) ป้ อมปราสาทในยุค
กลาง ทีถ่ ูกสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1180 เพือ่ แสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ PHILIP
OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยีย่ มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่าน
เคานท์ยงั คงความงดงามผ่าน
กาลเวลา และเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีน่ ่าสนใจของเมืองเกนท์

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านชม มหาวิ หารเมืองเกนท์ (St Bavo's Cathedral) เป็ นโบสถ์สไตล์กอธิคที่
สวยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการ
เก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ (GHENT
ALTARPIECE) ผลงานชิน้ เอก
ของพีน่ ้องตระกูลฟาน เอค (VAN
EYCK) สร้างไว้ตงั ้ แต่ปี 1432 เป็ น

เย็น

วันที่ 3
เช้า

1 ในผลงานทีฮ่ ติ เลอร์ตอ้ งการมากทีส่ ุด
• นาท่านชม หอระฆังประจาเมือง (The Belfry) ทีส่ ูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็ นจุดเด่น
ของเส้นขอบฟ้ า ทีด่ า้ นล่างนัน้ เป็ น
หอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL)
ทีม่ มี าตัง้ แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รบั
เกียรติเป็ นมรดกโลกจาก
UNESCO
• นาท่านเดินเล่นชม ถนน THE
GRASLEI และ THE
KORENLEI ถนนสายเก่าแก่ของ
เมืองเกนท์ เป็ นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดใน
เมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัย
ยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝัง่ ถนน
**อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย**
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

เกนท์ - แอนต์เวิ รป์ - ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง แอนต์เวิ รป์ (Antwerp) เป็ นเมืองหลวงขนาดใหญ่อนั ดับ 2 รองจากกรุง
บรัสเซลส์ เป็ นทีร่ จู้ กั กันว่าเป็ น
ศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก
เพชรเกือบ 70% มีการซือ้ ขายกันที่
เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยงั โดดเด่นทัง้
เรื่องแฟชันแนวอาว็
่
อง-การ์ด และ
สถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย
• นาท่านชม มหาวิ หารเลดี้
(Cathedral of Our
Lady) เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาด
ใหญ่ทส่ี งู ทีส่ ุดในประเทศเบลเยียม

เป็ นทีเ่ ลื่องลือถึงถึงความงดงามทีถ่ ูกประดับตกแต่งอย่างวิจติ รตระการตา ไม่ว่าจะเป็ นตัว
โบสถ์ ซุม้ ประตู รูปปั น้ ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ทต่ี ิ ด้านในมีจดั แสดงผลงาน
ศิลปะของ Peter Paul Rubens ซึง่ เป็ นศิลปิ นชื่อดัง ชาวแอนท์เวิรป์
• นาท่านชม ปราสาทหิ น (Het Steen Castle) ปราสาทเก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองนี้ สร้างขึน้
ในศตวรรษที่ 1200 ทีย่ งั คง
หลงเหลืออยู่ ในอดีตเคยเป็ นส่วน
หนึ่งของป้ อมปราการเมืองและเป็ น
คุกจาขังนักโทษ จนเปลีย่ นมาเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์อย่างในปั จจุบนั
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
• นาท่านสู่ จัตุรสั ใจกลางเมือง หรือ โกรต มาร์ก (Grote Markt) เป็ นศูนย์กลาง
ประวัตศิ าสตร์ของเมือง และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของศาลาว่าการเมือง (town hall) อาคารเก่าแก่
อายุหลายร้อยปี และถือว่าเป็ น
อาคารทีส่ วยทีส่ ุดในบริเวณจัตุรสั
แห่งนี้กว็ ่าได้ ชื่นชมในความงดงาม
ของกลุ่มอาคารทีส่ ร้างขึน้ แบบเรเนส
ซองส์ทต่ี งั ้ เรียงรายอยู่ในจัตุรสั

เย็น

**อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย**
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

แอนต์เวิ รป์ - บรัสเซลส์ - ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านสูเ่ มือง บรัซเซลส์ (Brussel) เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ มและยังเป็ น

ศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการกลางของ
องค์การสนธิสญ
ั ญาป้ องกัน
แอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้ยงั เป็ นที่
โด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์
ทีด่ ที ส่ี ุดในโลก
• นาท่านถ่ายรูปกับ อะโตเมียม
(Atomium) เป็ นประติมากรรมรูป
อะตอมมหึมา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครัง้ แรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ.
1959
• นาท่านสู่ มิ นิยุโรป (Mini Europe) เป็ นหนึ่งในเมืองจาลองทีใ่ ช้ทุนสร้างมหาศาล เพือ่
รวบรวมสถานทีส่ าคัญกว่า 80 แห่ง
ทัวยุ
่ โรป มาไว้ทน่ี ่ี โดยจาลองเป็ น
350 อาคารสาคัญ ในอัตราส่วน 1
ต่อ 25 ซึง่ มีความสวยงามและลง
รายละเอียดได้อย่างวิจติ รบรรจง และ
เสมือนจริงอย่างยิง่ การมาชมทีน่ ่ี
เหมือนได้ไปทัวร์ยุโรปครบจบในไม่ก่ชี วโมงก็
ั่
ว่าได้
กลางวัน

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

• นาท่านสู่ เมาท์ เดส อาร์ต (Mont
des Arts) เคยเป็ นแหล่งชุมชน
ขนาดใหญ่ แต่พระเจ้าเลอ อปอลที่ 2 มี
พระราชดาริ ต้องการให้มแี หล่งของ
พิพธิ ภัณฑ์ จึงรับสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคาร
บ้านเรือนของประชาชนออก แล้วแทนทีด่ ว้ ยอาคารแบบนีโอคลาสสิก ซึง่ ใช้เวลาในการ
ก่อสร้างในย่านนี้กว่า 50 ปี ซึง่ พอเสร็จแล้วก็นับว่าเป็ นจุดทีม่ คี วามสวยงามอีกแห่งของกรุ
งบรัสเซลล์ และเป็ นทีน่ ิยมอย่างมากของนักท่องเทีย่ วในปั จจุบนั
• นาท่านเดินเล่น จัตุรสั กรองด์ ปลาส (Grong Plas) เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วอันดับหนึ่ง
ของเบลเยียม มีอายุกว่า 400 ปี อาจเรียกได้ว่าเป็ นจุดท่องเทีย่ วบังคับของทุกกรุ๊ปทัวร์
เพราะถือเป็ นสถานทีม่ คี วามสวยงามอันดับต้นๆ ของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ท่ี
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อก,
โกธิก และนีโอโกธิก อาจกล่าวได้ว่า
นี่คอื จุดรวมของสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามในแนวต่างๆ โดยอาคาร
ส่วนใหญ่สร้างมาตัง้ แต่ยุคกลาง แต่
ละอาคารทีโ่ อบล้อมจัตุรสั แห่งนี้
ล้วนมีความสูงตระหง่านสง่างาม
และยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตัง้ แต่ปี 1983
• นาท่านถ่ายรูป รูปปัน้ แมนิ เกนพีส (Manneken Pis) ถือเป็ นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของ
เบลเยีย่ ม รูปปั น้ แมนิเกนพีส มีความสวยงามและมีความเก่าแก่มาก คาว่า Manneken
Pis มีความหมายว่า เด็กชายกาลังฉี่
เป็ นประติมากรรมมีลกั ษณะเป็ นน้ าพุ
ขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วย
ทองแดงเป็ นรูปเด็กผูช้ ายเปลือยกาย
กาลังยืนฉี่ลงอ่าง
เย็น

**อิสระอาหารเย็นเพือ่ ให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย**
นาท่านกลับสู่โรงแรม เพือ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

มหาวิ หารเซนต์ไมเคิ ล - สวนจูบิลี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม
• นาท่านชม มหาวิ หารเซนต์ไมเคิ ล (Cathedral of St. Michael and St.
Gudula) เป็ นสถาปั ตยกรรมในแบบโกธิกทีม่ คี วามสวยงาม โดดเด่น และแปลกตา สร้าง
ขึน้ ในศตวรรษที่ 13 และจากการบูรณะเมื่อ ค.ศ.1980 พบว่ายังมีซากของอาคารมาตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 11 ซึง่ เป็ นโบสถ์โรมันทีส่ วยงาม แต่มกี ารสร้างทับกันขึน้ มา ทีน่ ่ีจงึ กลายเป็ นศาสน
สถานทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดของเมือง
หลวงแห่งนี้
• นาท่านสู่ สวนจูบิลี่ (Jubilee
Park) เป็ นสวนขนาดใหญ่ทม่ี พี น้ื ที่
กว่า 74 เอเคอร์ ตัง้ อยู่ใจกลางกรุง
บรัสเซลล์ ซึง่ แวดล้อมไปด้วย
พิพธิ ภัณฑ์และสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ี
ความงดงามมากมาย อีกทัง้ ยังเป็ น
ทีต่ งั ้ ของหนึ่งในแลนด์มาร์กของ
เบลเยียม อย่างประตูชยั ทีม่ คี วามงาม
สง่า จึงเป็ นจุดดึงดูดให้มนี กั ท่องเทีย่ วแวะเวียนมาเทีย่ วชมความสวยงามของสวนแห่งนี้อยู่
เสมอ และถือเป็ นจุดนัดพบของนักท่องเทีย่ ว
นาท่านสูส่ นามบิน หรือ กลับทีพ่ กั โรงแรม

เงื่อนไข
• ทัวร์น้เี ป็ นทัวร์แบบส่วนตัว ผูเ้ ดินทางจะเป็ นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่านัน้
• ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มนี โยบายในการบังคับซือ้ ของ ลงร้านและบังคับทิป
• การมัดจาเป็ นการยืนยันยานพาหนะทีใ่ ห้บริการ ท่านจะได้รบั ใบยืนยันและใบเสร็จรับเงิน เป็ น
เอกสารอ้างอิงชื่อคนขับและไกด์ จะได้รบั 1-3 วัน ก่อนเดินทาง
• กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)
• กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั ๋วเครื่องบินกับโรงแรมขึน้ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและโรงแรมนัน้ ๆ)

การชาระเงิน
อัตรานี้ รวม
•
•
•
•
•

ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย่ ว
ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 5 วัน เต็ม
ค่าโรงแรม 4 วัน (3 ดาว)
คนขับแบบส่วนตัวตลอดทริป
ค่าน้ามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และทีพ่ กั คนขับ

อัตรานี้ ไม่รวม
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป - กลับ
• ค่าตั ๋วเข้าชมต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ ว เช่น ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
• ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสือเดินทาง

