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เบลเยยีม  เนเธอร์แลนด์  เยอรมนั 8 วนั 5 คนื 
เทศกาลดอกทวิลปิ @ สวนเคอเคนฮอฟ 

บรัสเซลส์ – เมเนเก้นพสี – บรูจจ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดิ�สิทธิ� – จัตุรัสกลางเมือง 

ลเิซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนเจียระไนเพชร 

หมู่บ้านกงัหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านกธูีร์น – ล่องเรือชมความน่ารักของบ้านเรือน 

โคโลญจน์ – มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ – ล่องเรือชมแม่นํ�าไรน์ – บ็อบพาร์ด – แซงกอร์ 

ไฮเดลเบร์ิก – บาด ฮอมบวร์ก – ศาลาไทย – แฟรงค์เฟิร์ท 

กาํหนดวนัเดนิทาง : วนัที� 4-11 เมษายน 2561 
 

วันพุธที� 4 เม.ย. 61 (1)  สนามบินนานาชาติภูเกต็ – โดฮา 

16.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาตภูิเกต็ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ 

เจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกดูแลเรื�องการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ. 

19.35 น. ออกเดินทางสู่ บรัสเซลส์ โดยเที�ยวบินที� QR 841 

22.45 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 

 

วันพฤหัสที� 5 เม.ย. 61 (2) โดฮา – สนามบินบรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์  

02.20 น. ออกเดินทางสู่ บรัสเซลส์ โดยเที�ยวบินที� QR 195 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม นาํท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGGE) (1.15 ช.ม. / 100 ก.ม.) ซึ� งเป็นเมืองริมชายฝั�งทะเลที�มีชื�อเสียงของ 

 ประเทศเบลเยี�ยม และไดรั้บเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโก ้โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็น

เมืองที�มีการใชล้าํคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของ

เ มืองนี� ล้อมรอบด้วยคู เมืองสองชั� น  และมี  อาคาร โบสถ ์

บ้านเ รือน ถนนที� สะอาดสวยงาม ซึ� ง ส่วนใหญ่ล้วนเ ป็น

สถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองส์ และมีสถานที�

ท่องเที�ยวที�สาํคญั 

  



 

 นาํท่าน บันทึกภาพด้านนอกกับ โบสถ์พระโลหิตศักดิ�สิทธิ� (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) เป็น 

 โบสถ ์ โรมนัคาทอลิก สร้างขึ�นในสมยัศตวรรษที� 12 ตั�งอยูใ่จกลางเมืองบรูจส์ เป็นที�เกบ็พระโลหิตศกัดิ� สิทธิ�  

 ของพระเยซู  นาํท่านชม จตุรัสใจกลางเมือง (MARKET SQUARE) หอระฆงัเก่าแก่ที�มีประวติัอนัยาวนานและ 

 มีประติมากรรมที�งดงาม ที�ชื�อวา่ Madonna & Child ซึ�งเป็นประติมากรรมที�อยูภ่ายในโบสถพ์ระแม่มารี มี 

 ลกัษณะเป็นหินอ่อนที�มีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ� งในปัจจุบนัไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น ยอดศิลปิน 

 เอกของโลกชาวอิตาเลียน 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (1.15 ช.ม. / 100 ก.ม.)  เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม   

 สถานที�ตั�งสาํนกังานใหญ่องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้ระหวา่งทางผา่นชมเมือง 

 เกงค ์(Genk) เมืองสําคญัแห่งหนึ� งของเบลเยี�ยมที�อยู่ติดกบัเน

เธอแลนด์และเยอรมนีท่านจะได้เห็นบ้านเรือนน้อยใหญ่ที�

สวยงาม ชมทิวทศัน์เมืองที�น่าตื�นตาตื�นใจ จากนั�นนาํท่านเขา้สู่ 

จตุรัสกลางเมืองจตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที� มี

ชื�อเสียงกล่าวขานกนัวา่สวยที�สุดแห่งหนึ�งในยโุรป ชมศาลาว่า

การเมืองและอาคารที�สวยงามโดยรอบจตุัรัส นาํท่านถ่ายรูป

กับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ� งเป็นประติมากรรม

เด็กชายตวัเลก็ๆกาํลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้ร้างประวติัศาสตร์และตาํนานพื�นเมืองของชาวเบลเยี�ยม 

 ซึ�งมีการเล่าขานกนัมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายชื�อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ จึง 

 ปัสสาวะรดเพื�อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกันี�  เพื�อระลึกถึงความกลา้หาญ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าที�พัก โรงแรม NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที� 6 เม.ย. 61 (3) บรัสเซลส์ – ลิเซ่ – สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ – อมัสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลงัคากระจก 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (LISSE) (2.30 ช.ม. / 259 ก.ม.)  เพื�อ

เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื�นตาตื�นใจกบัแปลง   

ทิวลิปที�ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี� ภายใน

สวนที�กวา้งใหญ่แห่งนี�  ยงัร่มรื�นไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่แผ่กิ�งกา้นเป็น

แถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื�น สดชื�น และพนัธ์ุ

ไม้ดอกอื�นๆ อีกมากมายที�เปลี�ยนสถานที�แห่งนี� ให้กลายเป็น

สวรรคข์องคนรักดอกไมจ้ริง ๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวย ๆ ไวเ้ป็นที�ระลึก (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิปมีขึ�น

ระหว่างวนัที� 22 มี.ค. – 13 พ.ค. 2018)  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

 



 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (40 นาที / 

40 ก.ม.) ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลดั

เลี�ยวเขา้ตามลาํคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู ่รวมทั�งสภาพบา้นเรือน

เก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั�งแต่สมยัศตวรรษที� 17 และทศันียภาพ

ของบา้นเรือนอนัสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ นาํเขา้ชม สถาบันสอน 

 การเจยีระไนเพชร ที�มีชื�อเสียงท่านจะไดส้ัมผสัและเรียนรู้พื�นฐานใน

การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั�นยงัไดม้ีโอกาสเลือกซื�อเพชรเมด็งามในราคาโรงงาน  

 และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อื�น อยา่งนาฬิกายี�หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI,  

 TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD  

 รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั�นอยา่ง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 

  SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคารจีน 

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร์ที� 7 เม.ย. 61 (4)  อัมสเตอร์ดมั – ซานส์คานส์ – กีธูร์น – โคโลญจน์  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํเดินทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ 

(ZAANSE SCHANS) (25 นาที / 20 ก.ม.) ใหท่้านได ้

 ถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบักงัหันลม สัญลกัษณ์ที�สําคญัอยา่ง

หนึ�งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิต 

 รองเทา้ไมข้องชาวดตัช์ที�ใชใ้ส่ในชีวิตประจาํวนัในงาน

อาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื�อสินคา้ของที�ระลึก 

นาํท่านชม หมู่บ้านกธูีร์น (GIETHOORN VILLAGE) (1.30 ช.ม. / 134 ก.ม.)  เมืองเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์ 

อยู ่ ระหว่างเมือง Zwolle และ Steenwiik ประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยไดรั้บฉายาว่าเป็นหมู่บา้นไร้ถนน เราะผูค้น 

ที�นี�จะสัญจรกนัทางเรือ จึงมีคูคลองเลก็ๆ ลดัเลาะอยูร่อบๆ หมู่บา้น บา้นทุกหลงักจ็ะมีเรือเป็นพาหนะ 

ประจาํครัวเรือน ให้ท่านไดถ่้ายภาพ และชมความน่ารักของของเมืองๆ นี�  พเิศษ!!! นําท่านล่องเรือชมความน่ารัก 

ของอาคารบ้านเรือน และธรรมชาตทิี�สวยงาม 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (COLOGNE) (3 ช.ม. / 271 

ก.ม.)  เป็นเมืองที�เก่าแก่สมยัตั�งแต่สมยัโรมนั ชื�อ  เมืองนี�มา

จาก “โคโลเนีย” ซึ� งตั� งอยู่ทางตอนใตข้องรัฐ NORDRHEIN-

WESTFALEN เยอรมนัเหนือใกลก้บัเมืองบอนน์ เมืองหลวง

เก่าของเยอรมนัตะวนัตกในสมยัอดีตก่อนการรวมตวักนักบั 

 



 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม AZIMUT HOTEL COLOGNE CITY CENTER หรือเทียบเท่า 

 

วนัเสาร์ที� 8 เม.ย. 61 (5) โคโลญจน์ – บ็อบพาร์ด – แซงค์กอร์ – ไฮเดลเบิร์ก  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นาํท่านชม มหาวหิารแห่งเมืองโคโลญจน์ สัญลกัษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคดั�งเดิมขนาน 

 แทเ้ป็นรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880  

 และครั� งหนึ�งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที� 5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื�อคราวเสด็จประพาส 

 เยอรมนัครั� งแรกในปี 1897 / ใหท่้านเดินเที�ยวชมเมืองโคโลญจน์พร้อมชอ้ปปิ� งสินคา้พื�นเมือง, ของที�ระลึก  

 ตลอดจนสินคา้แบรนดเ์นมชื�อดงับนถนน Walking Street รอบวิหาร 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื�นเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบ๊อบพาร์ด (BOPPARD) เมืองสาํคญัสาํหรับ 

จดัเทศกาลประจาํปี ริมฝั�งแม่นํ�าไรน์ และยงัเป็นศูนยก์ลางการผลิต 

ไวน์ที�ใหญ่ที�สุดบนแม่นํ� าไรน์ตอนกลางเพื�อ ล่องเรือชมความงาม 

ของแม่นํ�าไรน์ ที�มีความยาวทั�งหมด 1,320 ก.ม. มีความยาวเป็น 

อนัดบัสามของทวีป  ยโุรป ที�ยงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ทั�งทาง 

ดา้นประวตัิศาสตร์ และทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั แม่นํ�า 

แห่งนี�ยงัก่อใหเ้กิดเรื�องราวตาํนาน และบทเพลงต่างๆ ที�ทาํใหผู้ค้น 

หลงไหน เรือจะนาํท่านผา่นหนา้ผาลอไล (Lorelei Rock) อนัเป็นตาํนานของหญิงสาวที�คร่าชีวิตผูค้นที�เดินทาง 

โดยเรือผ่านแม่นํ�าสายนี�  ระหว่างทางผา่นชมทศันียภาพสองฟากฝั�ง เรื�องราวของปราสาทต่างๆ จากยคุโรมนัและ 

ชาวเยอรมนัเผา่ต่างๆ ที�ยงัคงมีมนตเ์สน่ห์อยา่งไม่เสื�อคลาย จนถึงเมืองแซงค์กอร์(SANKT GOAR) นาํท่าน 

นั�งรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (2 ช.ม. / 151 ก.ม.)  ตั�งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก  

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมืองที�เก่าแก่ เมืองทางประวตัิศาสตร์ของไทยเมืองหนึ�ง  

และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื�องจากมีแหล่งท่องเที�ยวมากมายและเป็นเมืองขึ�นชื�อในเรื�องของความ 

สวยงาม ความสง่า ความร่มรื�น อีกดว้ย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารจีน  

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม LEONARDO HEIDELBERG หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



วนัอาทิตย์ที� 9 เม.ย. 61 (6)  ไฮเดลเบิร์ก –  บาด ฮอมบวร์ก – ศาลาไทย – แฟรงค์เฟิร์ท 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง บ า ด  ฮ อ ม บ ว ร์ ก  (BAD 

HOMBURG) (1 ช.ม. / 100 ก.ม.) เป็นเมืองเล็กๆในแควน้ 

Hessen  เป็นเมืองที�น่ารัก มีชื�อเสียงดา้นสปานํ� าแร่ ตั�งอยู่

ใกลเ้ทือกเขาเทานุส ทางเหนือของนครแฟรงคเ์ฟิร์ท / นาํ

ท่านชม ศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป และปัจจุบนัตั� ง

โดดเด่นเป็นสง่าอยูถึ่ง 2 หลงั ศาลาไทยไดถู้กจดัสร้างโดย

งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ออกแบบโดย

กรมศิลปากร ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหด้าํเนินการจดัสร้างโดยเชิญอกัษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร.  

 ประดิษฐานที�หนา้บนั ทั�ง 3 ดา้นของศาลาไทย การจดัสร้างนี�นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติฯแลว้ ยงัเป็น 

 อนุสรณ์สถานในโอกาสครบรอบ 100 ปี การเสด็จประพาสเมืองแห่งนี�  และแสดงถึงความสัมพนัธที์�ใกลชิ้ด 

 ระหว่างไทยกบัเยอรมนัที�มีมาชา้นาน 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ นครแฟรงค์เฟิร์ท (FRANKFURT) (25 

นาที / 20 ก.ม.) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที์�  

สําคัญของเยอรมนี รวมทั� งเป็นศูนย์กลางการธนาคาร

การเงินและการคา้หุ้นที�สําคญัของประเทศ ผ่านชมสถานี

รถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ� งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบ

ของหัวลาํโพงประเทศไทย ครั� งเมื�อคราวเสด็จประพาส

ยุโ ร ป ข อ ง รั ช ก า ล ที�  5 นํ า เ ที� ย ว ช ม จัตุ รั ส โ ร เ ม อ ร์ 

(Romerberg) ซึ� งเป็นจตุัรัสที�เก่าแก่ที�สุดในเมือง ดา้นขา้งกคื็อ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ 

 ศาลาว่าการเมือง ซึ� งอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นยา่นถนน ZEIL  

 ที�มีหา้งสรรพสินคา้ที�ทนัสมยัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื�อสินคา้แฟชั�น 

คํ�า อิสระตามอธัยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)  

นําท่านเข้าที�พัก โรงแรม PARK INN BY RADISSON FRANKFURT AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทร์ ที� 10 เม.ย. 61 (7)  แฟรงค์เฟิร์ท – โดฮา – ภูเก็ต 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิร์ท เพื�อผา่นขั�นตอนการทาํคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร-ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง-ตรวจ

หนงัสือเดินทางและชอ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

10.55 น.  ออกเดินทางกลบัภูเก็ต โดยเที�ยวบิน QR 070 

17.50 น. เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื�อแวะเปลี�ยนเที�ยวบิน 

20.00 น. ออกเดินทางกลบัภูเก็ต โดยเที�ยวบินที� QR842 

 



 

 

วนัอังคาร ที� 11 เม.ย. 61 (8)   ภูเก็ต 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดภิาพ 

 

อตัราค่าบริการ   

คณะอย่างตํ�า 25 ท่าน    

ผู้ใหญ่ ท่านละ  58,900  บาท 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ขวบ ท่านละ 47,900 บาท  (พกัรวมกบัผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม  2 ผู้ใหญ่+1เด็ก) 

 

อตัรานี�รวม 
*ค่าตั�วเครื�องบินตามรายการทวัร์  

*ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (สองท่านต่อหนึ�งห้อง) 

* ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ 

* ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

* ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

* ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทั  ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

* ค่าภาษีนํ�ามนัเชื�อเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ� งเป็นอตัราเรียกเกบ็  

    ณ 31 ม.ค.60 

อตัรานี�ไม่รวม 
* ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่า ประมาณ 2,500-4,000 บาท เนื�องจากอาจมีการเปลี�ยนแปลงราคาและวิธีการขอวีซ่าของประเทศเยอรมนัใน

ปี 2561 

* ค่าทิปพนกังานขบัรถ และหวัหนา้ทวัร์ ตลอดทั�งทริป ท่านละ 40 ยโูร 

* ค่านํ�าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสือเดินทาง 

* ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด 

* ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

* ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

* สาํหรับราคานี�บริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที�ยวหากมีการเกบ็เพิ�ม 

* ค่าภาษีมูลคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 



 




