นําทานเยือน จัตุรัสกรองดปราซ จัตุรัสที่วากันวาสวยที่สดุ ในยุโรป แวะเที่ยวเมืองลักเซมเบิรกกลางหุบเขาอันสวยงาม
เขาชมปราสาทไฮเดลเบิรกและเปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรกของเยอรมนี
มหาวิหารโคโลญ ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดมั ดินแดนแหงเสรีภาพและพิเศษกับเมนุอาหารขึ้นชื่อ

กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
…. น.

…. น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่.....เคานเตอร.....สายการบิน........
พบเจาหนาที่บริษัท เฟรสท เวิลด ทัวร คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทานในเรื่องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง
(ขอแนะนํา กระเปาเดินทางควรเปนใบใหญ 1 ใบตอทาน น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเปาลาก
1 ใบน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม เนื่องจากทางกลุมแสกนดิเนเวีย เขมงวดกับน้ําหนักกระเปา โดยมิใหเกินกวาที่
กําหนด )

วันที่สองของการเดินทาง
…. น.

(1)

(2)

บรัสเซลส – เบลเยี่ยม – บรูจ

ออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม โดย เที่ยวบินที่............
(ใชเวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง กรุงบรัสเซลส ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากร บรัสเซลล เปน
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือ
องคการนาโตจากนั้นนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะตอมเมี่ยม
(Atomium)ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อปค.ศ.
1958ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัน โดยขนาดใหญ
กวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา จากนั้นนําทานเขาสูจัตุรัสกลางเมือง
จัตุรัสกรองดปราซ (Grand Palace) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมศาลาวา
การเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับ แมนิเกนพีส(Manneken pis) ซึ่งเปน
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนา รัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมือง

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกีมาพบสายชนวนระเบิด
กําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและปองกันเมืองไวไดชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้เพื่อระลึกถึง
ความกลาหาญแลวเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเลนและเลือกซื้อของที่ระลึกเปนตน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานสัมผัสบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติกของเมืองบรูจ ซึ่งเปน เกาะรูปไขอยูกลางสายน้ํา ซึ่งมีความ
งดงามจนไดรับรางวัลมรดกโลกทางดานสถาปตยกรรม นําทานเดินเทาเขาสูตัวเมืองเกา จากนั้นเปลี่ยน
บรรยากาศเปนรถมา ใหทานสัมผัสตัวเมืองอันสุดแสนนารักพรอมเสียงฝเทามาเหมือนทานยอนยุคสูศตวรรษ
ที่ 15 นําทานเดินทางกลับสูใจเมืองบรูจ ชมเมืองบรูจ ชมจัตุรัสใจกลางเมือง ชมหอระฆังเกาแก ที่มีประวัติ
อันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงามที่ชื่อวา Madonna & Child ซึ่งเปนประติมากรรมที่อยูภายในโบสถ
พระแมมารี มีลักษณะเปนหินออนที่มีการแกะสลักโดยมิเคลันเจโล ซึ่งในปจจุบันไดรับการยกยองวาเปน
ยอดศิ ล ป น เอกของโลกชาวอิ ต าเลี่ ย น
เปลี่ย นบรรยากาศพาท า นล อ งเรือ ชมความงามของเมื อ งซึ่ ง
เปรียบเสมือนเวนิสแหงเบลเยี่ยม โดยมีบานเรือนริมน้ําอันสุดแสนนารักเปนสวนประกอบฉาก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

บรูจ – ลิซเซ (ชมเทศกาลดอกทิวลิป) – อัมสเตอรดัม
(เนเธอรแลนด)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse) แหลงปลูกทิวลิปที่ใหญและสําคัญยิ่งของเนเธอรแลนด เมืองลิซเซอยู
หางจากอัมสเตอรดัม 29 กิโลเมตร ทั้งยังเปนสถานที่จัดงานเทศกาลดอกทิวลิปที่ยิ่งใหญทุกป
(ระยะทางประมาณ 150 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท านชม เทศกาลดอกไม ณ สวนเคอเค นฮอฟที่ ได ชื่อวาสวยที่สุด
ทานจะไดชมดอกไมพันธุตางๆ กวา 6 ลานตน เชน ทิวลิป เดฟโพดิว
ไฮยาซิน ฯลฯ ประดับตกแตงในสวนที่ตนไมเกาแกอายุกวา 160 ป ทาน
จะเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมของดอกไม และชมดอกไมในสวนซึ่งเปด
ใหชมเพียงปละ 1 ครั้งเทานั้น ซึ่งดอกไมเหลานี้จะผลิบานในชวงเดือน
มี.ค.-พ.ค. เทานั้น (ป 2012 จัดระหวางวันที่ 22 มี.ค.-20 พ.ค.)
จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม เมืองหลวงของประเทศเนเธอรแลนด นครใตระดับน้ําทะเล
ดินแดนเมืองแหงกังหันลม และดอกทิวลิป ตั้งอยูริมฝงแมน้ําอัมสเทล เปนเมืองที่ใหญที่สุดในเนเธอรแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

(3)

(4)

อัมสเตอรดัม – เวนโล – ดุสเซลดอรฟ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความงามของ กรุงอัมสเตอรดัม ยานใจกลางเมืองอัมสเตอรดัมอันเปนที่ตั้งของ จัตุรัสแดม (Dam
Square) เขตยานใจกลางเมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง ลานกวางขนาดใหญ ที่มีสถานที่
สําคัญๆ ตั้งอยูมากมาย อยางมุมหนึ่งเปนที่ตั้งของโบสถใหม ที่สรางขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 14 และผาน

เที่ยง
บาย

ค่ํา

การบูรณะซอมแซม ปรับปรุงจนถึงสรางใหมหลายตอหลายจนมีความสวยงามนาชมเปนอยางยิ่ง และก็จะ
เห็นอนุสาวรียแหงเสรีภาพ เปนรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สรางขึ้นในปค.ศ. 1956 เพื่อเปน
อนุสรณแกผูที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจกลางจัตุรัส ใหทานไดเก็บภาพ
เปนที่ระลึก ผานชม พระราชวังหลวง ที่ประทับของสมเด็จพระราชินีเบียทริค อันกวางใหญตระการตา ชม
อาคาร บานเรือนที่สวยงาม นําทานชม โรงงานรองเทาไม (Klompen) ซึ่งถือเปนสัญลักษณ ที่สําคัญอีกอยาง
หนึ่งของประเทศเนเธอรแลนด รองเทาไมเหลานี้มีกําเนิดขึ้นมากจากความ
ตองการของชาวนาดัทช ที่ตองการรองเทาที่แข็งแรงทนทาน เพื่อทํางานในทอง
ทุง รองเทาไมทําขึ้นจากไมเนื้อเบาที่มีชื่อวา ปอบปูลา หรือ หลิวแคนาดา โดย
การนําทอนไมมาขุดและกลึงจนไดรูปแลวนําไปตากแหง หลังจากนั้นจะนําไป
แกะสลักหรือทําลวดลายใหสวยงาม จากนั้นนําทานชมกังหันลม สัญลักษณอีก
อยางหนึ่งของประเทศเนเธอรแลนด โดยในชวงศตวรรษที่ 16 เริ่มมีการสราง
แผนดินขึ้นจากสวนที่เปนน้ําทะเล โดยการสรางเขื่อนขึ้นรอบๆ บริเวณที่จะทํา
การสราง อาจจะเปนอาว ซึ่งเคยเปนทะเลมากอน โดยการนํากังหันลมเปนพันๆตัวทําการวิดน้ําออกจากอาว
ลงสูคลองสงน้ําเพื่อสงออกสูทะเลเหนือ จึงไดพื้นที่วางจากสวนเปนทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองดุสเซลดอรฟ (ระยะทางประมาณ 50 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)เมืองสมัยใหม
ของประเทศเยอรมันนี แตยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และเทศกาลตางๆมากมายที่ยังคงรักษา
ไวในภูมิภาค ตามความเปนจริงแลวชาวแควนไรนที่อาศัยอยูในเมืองดุสเซลดอรฟจะถือโอกาสสนุกสนานรื่น
เริงสําหรับทุกๆโอกาสที่มีการเฉลิมฉลอง และตอเนื่องไปจนถึงเมืองโคโลญจน และเมืองไมนซ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(5)

โคโลญ – อัมสเตอรดัม – โรงงานเพชร – ลองเรือหลังคากระจก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู กรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ และเมืองทาสําคัญของประเทศ
เนเธอรแลนดเมืองที่มีสีสันทั้งกลางวันและก ลางคืนประชาชนมีอิสรเสรีภาพของการใชชีวิตอยางเต็มที่มีลํา
คลองหลายสายตัดผานกลางเมืองอยางที่สวยงาม ทั้งยังมีชื่อเสียงของเพชรที่มีคุณภาพดีแหงหนึ่งของโลก
รวมทั้งยังเปนที่ตั้งของตลาดหลักทรัพยที่เกาแกที่สุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู
รวมทั้ ง สภาพบ า นเรื อ นเก า แก อั น งดงามสื บ ทอดมาตั้ ง แต ส มั ย
ศตวรรษที่ 1 7 และทั ศ นี ย ภาพของบ า นเรื อ นอั น สวยงามอย า งมี
เอกลักษณนําเขาชมสถานที่เจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ฝมือระดับ
เจียระไนเพชรประกอบพระมหาพิชัยมงกุฎเพชร “โคอินอร” ของ
สมเด็จพระราชินีแหงอังกฤษ จากนั้นถายรูปกับจัตุรัสดัมสแควรศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อ
รําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยสโบนาปารต เคยใชเปน

ค่ํา

พระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ จากนั้นเดินเที่ยวชมยานจัตุรัสดัมส
แควรแหลงชอปปงกลางเมืองอัมสเตอรดัม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(7)

บรัสเซลส – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อมีเวลาทํา TAX REFUND
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.........
(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 5 นาที) (รับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่แปดของการเดินทาง
…. น.

อัมสเตอรดัม – หมูบานกังหันลมซานสคันส – เมืองเฮก –
บรัสเซลส

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหัน
ลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่งของชาวดัตช ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้ อสินคาของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมืองเฮก (Den Haag) เปนที่ตั้งของคณะรัฐบาล และใหทานไดถายรูปคูกับศาลโลก หรือ พระราชวัง
แหงสันติภาพ (Peace Palace) ที่คนไทยยังจําติดตรึง กับคดีเขาพระวิหาร จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง
บรัสเซลส
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา
…. น.
…. น.

(6)

(8)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจจากเรา เฟรสท เวิลด ทัวร

