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22--  77  พฤษภาคม 2558 (6 วัน 5 คืน) 
 
                                                                                                                                                                                                      
วันศุกรท่ี 1 พฤษภาคม 2558    กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ 

 

21.30น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 เคานเตอรพิเศษสายการบินไทย ROW A18 

เพื่อเช็คอินรับบัตรท่ีนั่ง และฝากสัมภาระ 

 

วันเสารท่ี 2 พฤษภาคม 2558   สุวรรณภูมิ – บรัสเซลส – นามูร – รอตเทอรดาม  

 

00.30น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสูกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเย่ียม โดยเท่ียวบินท่ี TG934  

07.40น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงบรัสเซลส (ตามเวลาทองถิ่นซ่ึงชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) หลังผานการตรวจ

คนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทานออกเดินทางไปยังเมืองนามูร (Namur) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ช่ัวโมง นามูรเปนเมืองแหงการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร ต้ังอยูทางตอนใตของประเทศ

เบลเย่ียม หางจากกรุงบรัสเซลส ประมาณ 60 กิโลเมตร มีแมน้ํามิวส (Meuse) ไหลพาดผานตัวเมือง นําทานชม

มหาวิหารเซนต เอาบิน และหอระฆังสไตลบาร็อค หลังจากนั้นเดินขามฝงแมน้ํามิวสท่ีสะพาน Jambes เพื่อไป

ชมความย่ิงใหญของ ปอมปราการเมืองนามูร  (Citadel of Namur) ท่ีต้ังอยูบนเนินเขาติดกับแมน้ํามิวส ปอม

ปราการเมืองนามูร ถือวาเปนหนึ่งในปอมปราการท่ีไดรับการยอมรับวามีขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป และมีความ

เกาแกมาต้ังแตยุคโรมัน 

 

 

 

 

 

 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน  

 จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง เมืองรอตเตอรดาม (Rotterdam) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง ใน

อดีตเมืองรอตเตอรดาม เปนหมูบานชาวประมง และพัฒนาขึ้นเปนมหาอํานาจแหงอุตสาหกรรม และการคาท่ี

ย่ิงใหญ จนปจจุบันไดกลายเปนเมืองท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศเนเธอรแลนด และถือเปนเมืองทาท่ีใหญท่ีสุด

แหงหนึ่งของโลก นําทานชมสถาปตยกรรมยุคใหมซ่ึงเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของเมืองรอตเทอรดาม  

18.30น. รับประทานอาหารคํ่า                    

โรงแรมท่ีพัก Van De Volk Rotterdam หรือเทียบเทา    
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วันอาทิตยท่ี 3 พฤษภาคม 2558    รอตเทอรดาม – โวเลนดัม –  ซานดรัม – อัมสเตอรดัม 

 

07.00น.  รับประทานอาหารเชา  

หลังอาหารเชานําทานเดินทางตอไปยังเมืองโวเลนดัม (Volendam) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง 

เมืองโวเลนดัม เปนเมืองท่ีไดรับขนานนามวาเปน ไขมุกแหงซุยเดอรซี (The Pearl Of The Zuiderzee)  

โวเลนดัม ถือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและไดรับความนิยมมากท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศเนเธอรแลนด 

เนื่องจากเปนเมืองประมงทางทะเลท่ีมีความโดดเดนในเรื่องของทาเรือ และหมูบานชาวประมงท่ีคึกคัก อีกท้ังมี

ความโดเดนในเรื่องของการแตงกายในแบบด้ังเดิมของชาวดัตช ซ่ึงยังคงอนุรักษไวเปนอยางดี 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00น. นําทานออกเดินทางตอไปอีกประมาณ 25 นาที ถึง เมืองซานดัม (Zaandam) ซ่ึงเปนหมูบานท่ีอนุรักษกังหัน 

ลมเกาแก  ทานจะไดพบกับความสวยงามอยางลงตัวของ

หมูบานท่ีสรางขึ้นในสไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัส

บรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม นําชมพิพิธภัณฑซานส 

(Zaans Museum) ซ่ึงต้ังอยูภายในอาคารรวมสมัย ท่ีไดรับ

การออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ Cor van Hillo และ Monique 

Verschaeren ชมกังหันใบพัดท่ีใหชวยวิดน้ํา ระบายน้ํา เอา

ดินในทะเลมาใชใหเปนประโยชน และชมการสาธิตวิธีการทํา

รองเทาไมท่ีทําจากตนปอบลา ซ่ึงถือวาเปนอีกหนึ่งไฮไลทท่ี

สําคัญของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ ไดเวลาอันสมควร

นําทานออกเดินทางไปยังกรุงอัมสเตอรดัม ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 25 นาที 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ่า  

อิสระใหทานเดินเท่ียวชมเมืองอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ยามคํ่าคืน เมืองหลวงท่ีไดช่ือวาสวยและ 

โรแมนติกท่ีสุดแหงหนึ่งในยุโรป ชมยานโคมแดง (Red Light District) สถานท่ีทองเท่ียวยามคํ่าคืนท่ีนาสนใจ

แหงหนึ่งของประเทศฮอลแลนด  

 โรงแรมท่ีพัก Crown Plaza Amsterdam South หรือเทียบเทา 

วันจันทรท่ี  4 พฤษภาคม 2558  อัมสเตอรดัม – ลิชเซ – อัมสเตอรดัม 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําทานออกเดินทางไปยังเมืองลิซเซ (Lisse) ใชเวลาเดินทาง 

ประมาณ 40 นาที นําชมเทศกาลดอกไมเมืองหนาวท่ีสวนเคอรเคนฮอฟ 

(Keukenhof) แหลงปลูกทิวลิปท่ีใหญและสวยท่ีสุดในโลก  

ซ่ึงในแตละปจะมีทิวลิปมากกวา 7 ลานตน รวมถึงดอกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

อาทิ แดฟโฟดิล นาซิลซัส และไฮยาซินธ ท่ีออกดอกกันบานสะพรั่ง   

อิสระใหเดินชมและบันทึกภาพดอกไมเมืองหนาวนานาพันธุท่ีงดงาม  
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12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

หลังอาหารกลางวัน นําชมโรงงานเจียระไนเพชร  

อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด 

ท่ีไดรับการยกยองวาดีท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก  

ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร ตลอดจนขั้นตอน

การเจียระไน และนําทานลองเรือหลังคากระจก  

ชมคูคลองท่ีถูกขุดไมวาจะเปนคลองไกเซอรก

รานซ (Keizergracht) หรือคลองเฮเลนกรานซ (Herengracht) ชมสถาปตยกรรมอันสวยงาม 2 ฝงคลอง  

ซ่ึงเปนแบบสเปนผสมกับเรอเนสซองส ท่ีตัวตึกจะสรางโดยการใชอิฐแดงกอแบบไมฉาบปูนหนาจ่ัว  

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า  

    โรงแรมท่ีพัก Crown Plaza Amsterdam South หรือเทียบเทา 

 

วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2558   อัมสเตอรดัม - โรมอนต – เกนท – บรูจช 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา  

ออกเดินทางตอไปยังเมืองโรมอนต  (Roermond) 

ใชเวลาเดินทาง 2.15 ช่ัวโมง ทานจะไดสนุกสาน

เพลิดเพลินกับการชอปปงท่ี Roermond Designer 

Outlet  

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางตอไปยังเมืองเกนท (Ghent) เมืองสงบ

สวยงามท่ีกอกําเนิดขึ้นในสมัยกลาง ชมยานเมืองเกาท่ี

มีถนนเบลฟอรทเปนถนนหลัก ชมศาลาวาการ โบสถ

เซนตเจมส หอคอยเบลฟอรท หอนาฬิกา มหาวิหาร

เซนตนิโคลาสอันย่ิงใหญ และเท่ียวชมยานเมืองเกาท่ีมี

อาคารบานเรือนในยุคกลางใหชมตลอดระยะทาง  จากนั้นนําทานเขาชม St.Bavo Mystic Lamp และอิสระให

ทานไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองบรูจช (Bruges) 

ใชเวลาเดินทาง 50 นาที บรูจชเปนเมืองท่ีไดรับไดรับ

การขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก และไดรับ

สมญานามวา เวนิสแหงภาคเหนือ จากสภาพตัวเมือง

ท่ีเต็มไปดวยลําคลองอันสวยงาม  

 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า  

โรงแรมท่ีพัก Dukes’ Palace Bruges หรือ เทียบเทา 
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วันพุธท่ี 6 พฤษภาคม 2558   บรูจช – บรัสเซลล 

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา  

หลังอาหารเชานําทานลองเรือชมความงดงามของเมืองบรูจช เมืองทองเท่ียวท่ีไดช่ือวาโรแมนติก และมีความ

สวยงามนารักดวยภูมิทัศน ลําคลอง และอาคารบานเรือนสองฝงคลอง นําทานนั่งรถมาชมเมืองเกาแกท่ีมีอายุ

มากกวา 1,200 ป 

12.00น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

นําทานเดินทางเขาสูกรุงบรัสเซลล(Brussels) 

ใชเวลาเดินทาง 1.20 ช่ัวโมง นําชมบริเวณ

พระราชวัง Royal Palace ท่ีประทับของกษัตริย

โบดวง แหงเบลเย่ียม อุทยานท่ีมีการสรางศาลา

ไทย เกงจีน และเกงญ่ีปุน ประดับไว และชม

สถานท่ีทําการสวนราชการตางๆ จากนั้นนําชม

ภาพอนุสาวรียแมนนีเกนพิส ซ่ึงมีการเปล่ียน

เครื่องแตงกายตามเทศกาล และนําชมอะโต

เมียม ประติมากรรมรูปอะตอมขนาดมหึมา 

สัญลักษณของการรวมตัวครั้งแรกของกลุม

ประเทศยุโรปเมื่อป ค.ศ. 1959  

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่า 

    โรงแรมท่ีพัก Radisson Blu Royal หรือ เทียบเทา 

 

วันพฤหัสท่ี 7 พฤษภาคม 2558  บรัสเซลล 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

10.00น.  เดินทางสูสนามบิน (ไมมีบริการอาหารกลางวัน) 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG935 เชิญทานรับบริการอาหารเครื่องด่ืม 

ประจําเท่ียวบินและพักผอนระหวางการเดินทาง 

 

วันศุกรท่ี 8 พฤษภาคม 2558  บรัสเซลล – กรุงเทพฯ 

 

05.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
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อัตราคาบริการ 
 
ผูใหญพักหองคูราคาทานละ (ราคาผูใหญ 25 ทานขึ้นไป) 97,050 บาท 
พักหองเด่ียวชําระเพิ่มทานละ 20,200 บาท 
ผูใหญเดินทางช้ันธุรกิจ ทานละ (ราคาผูใหญ 5 ทานขึ้นไป) 166,180 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 

• ต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด กรุงเทพฯ-บรัสเซลล-กรุงเทพฯ (ไมลสะสม 50%)  
• ท่ีพักตามท่ีระบุในรายการหองละ 2 ทาน 
• อาหารตามรายการระบุในรายการ 
• รถบริการรับ-สง สนามบิน-โรงแรม ตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 
• คาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
• คาวีซาเชงเกน                                                                                                                                                                                                          
• คาทิปพนักงานขับรถทานละ 2 ยูโรตอวัน 
• คาขนกระเปาเดินทางทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กก. 
• หัวหนาทัวรจากบริษัทฯ อํานวยความสะดวกตลอดจนนําเท่ียวตามรายการ 
• คาประกันการเดินทางวงเงินคุมครองคารักษาพยาบาลอยางนอย 30.000 ยูโร ตอทาน 

  
อัตราน้ีไมรวม 

• คาน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 
• คาใชจายสวนตัว เชน คาซักรีด คาโทรศัพท/แฟกซ คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 
• คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
• คาทิปหัวหนาทัวรไทย ไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ ตามมาตรฐานทานละ 2 ยูโร ตอวัน 
 

เง่ือนไขการชําระเงิน 
• ชําระมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากทําการสํารองท่ีนั่ง 
• ชําระสวนท่ีเหลือภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2558 

 
การชําระเงิน 

• ชําระเปนเงินสด ท่ีทัวรเอ้ืองหลวง สํานักงานหลานหลวง  
• ชําระโดยบัตรเครดิต 
• ชําระโดยการโอนเงินเขา  บัญชีออมทรัพย ธนาคารกสิกรไทย  สาขาการบินไทย 

         ชื่อบัญชี บจก. ทัวรเอื้องหลวง  เลขท่ี 612-2-04559-3  
  กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบ โดยสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุ ช่ือผูเดินทาง และเบอร 
        ติดตอกลับมาท่ี โทรสาร 02-2887158 

หมายเหตุ  กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาแจงช่ือ-ท่ีอยูเปนภาษาอังกฤษลวงหนา  
 
การยกเลิก 

• การบอกยกเลิกการเดินทาง บริษัท การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 20,000 บาท 
• หากมีการยกเลิกการเดินทางจะตองแจงใหบริษัท การบินไทย ทราบอยางนอย 30 วัน กอนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
• หากทานยกเลิกรายการทองเท่ียวกอนท่ีรายการจะส้ินสุดลง จะถือวาทานสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา กรณีท่ีมีผูเดินทางไมครบ 25 ทาน 

• บริษัท ทัวรเอ้ืองหลวง จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม        

    


