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เสนทางทองเที่ยวเมืองเล็กๆ นารักๆ และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
บรูจก – อันทเวิรพ – เก็นต – เวิรน – เทอรเน – กรุงบรัสเซลส-ดีนองต – เดอบุย – อาเคิน – มอนสเชา – แฟรงคเฟรต

วันเดินทาง : 22-29 มี.ค./30 มี.ค.-6 เม.ย./24 เม.ย.-1 พ.ค./18-25 พ.ค. 62

โดยสายการบินไทย
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
21.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3 แถว D เคานเตอรสายการบินไทย หัวหนาทัวร
และเจาหนาที่รอตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กรุงบรัสเซลส – เมคเคอเลิน - อันทเวิรพ – เก็นต
00.30 น. ออกเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) ประเทศเบลเยียม โดยเที่ยวบินที่ TG 934 (ใชเวลาเดินทาง 12.35 ช.ม.)
07.05 น. ถึง สนามบินบรัสเซลส (Brussels Airport) (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช.ม.) กรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศ
เบลเยียม นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
08.00 น. นําทานออกเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสู เมืองเมคเคอเลิน (Mechelen) ตั้งอยูริมแมน้ําดอยล
(Dyle River) ในอดีตเมืองนี้เปนตลาดใหญในการคาขาย ศูนยกลางผลิตผาลูกไมที่มีชื่อเสียงและ
มีชื่อเสียงดานงานศิลปะอีกดวย มีความเจริญรุงเรืองมากในคริสตศตวรรษที่ 15 และตนคริสตศตวรรษที่ 16 (ระยะทาง 31 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ผานชม “ประตูเมืองโบราณ”
(Brusselpoort) เปน 1 ใน 12 ประตูเมืองของเบลเยียมที่สรางในศตวรรษที่ 13ซึ่งยังคงหลงเหลือ
อยู ปจจุบันไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรของเมืองเมคเคอเลิน แลวเขาสูใจกลางเมือง
(Market Square) ที่ตั้งของสถานที่สําคัญๆ นําทานชม “มหาวิหารเซนตรัมโบลด” (St. Rumbold’s Cathedral) สรางในศตวรรษ
ที่ 13 เพื่อเปนเกียรติแดนักบุญเซนตรัมโบลด มีหอคอยสูงโดดเดนอยูดานขาง และ “ศาลาวาการเมือง” (City Hall) ที่อยูไมไกลกัน
ใหทานเดินเที่ยวชมเมืองนารัก สงบ เก็บภาพและบรรยากาศของเมือง
11.00 น. นําทานเดินทางตอสู อันทเวิรพ (Antwerp) ตั้งอยูบนฝงขวาของแมน้ําเชลดท (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือ บริเวณปากน้ํา
เวสเตอรเชลเดอ (Westerschelde) เปนเมืองขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส และเปนเมืองทาที่สําคัญของโลกทาง
แถบทะเลเหนือ (ระยะทาง 26 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ที่มีชื่อเสียงในวงการคาเพชรที่มีคุณภาพของโลกและเปน
เมืองที่มีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมเกาแกอีกเมือง มีตึกโบราณและสิ่งกอสรางที่เปนสถาปตยกรรมชั้นยอดอยูทั่วเมือง
จึงทําใหอันทเวิรพแหงนี้ มีเสนหดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหมาเยือนกันทุกป
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.00 น. นําทานเที่ยวชมเมืองเขาสู สู “เขตเมืองเกา” ประกอบดวยอาคารที่เปน
สถาปตยกรรมแบบอารตนูโ ว ซึ่งออกแบบโดยศิลปนที่มีชื่อ เสียง “ป เตอร พอล
รูเบน” (Peter Paul Ruben) ซึ่งสถาปตยกรรมที่สวยงามภายในเมืองนี้ลวนเปน
ผลงานของเขา นําชม “จัตุรัสกลางเมือง” (Market Square) จัตุรัสกลางเมืองที่มี
สถาปตยกรรมงดงาม ชม “โบสถ The Cathedral of OurLady” โบสถใหญตั้งอยูใจ
กลางเมือง เปนโบสถเกาแกสรางขึ้นในปค.ศ. 1352 สวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค เปนโบสถใหญจุคนได 25,000 คน หนาตางตกแตงดวยกระจกสี (Stain glass) และภาพจิตรกรรมฝาผนัง องคการยูเนสโก
(UNESCO) ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 1999 ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองเก็นต (Ghent) ซึ่งเปนเมืองหลวง
ของแควนฟลอเดอรฝงตะวันออก เปนเมืองใหญเปนอันดับ 4 และเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่สําคัญของประเทศ (ระยะทาง 66 ก.ม.
เดินทางประมาณ 1.10 ช.ม.) นําทานเดินเที่ยวชมเมืองซึ่งเปนเมืองที่มีทิวทัศนที่งดงามและบานเรือนที่ดูแปลกตาในยุคกลาง ที่
ยังคงมนตเสนหไดไมแพเมืองอื่นๆ ของเบลเยียม ถนนหนทางปูดวยหินแบบโบราณ ปจจุบันถือเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษา
มากที่สุดในเบลเยียม เก็นตเปนเมืองเปดที่มีคลับบารเฉพาะสําหรับชายหญิงที่มีใจรักเพศเดียวกันอยูหลายแหงและมีชื่อในการเปน
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18.00 น.

ที่หมายและที่นัดพบของรักรวมเพศจากทุกมุมโลก ในยุคกลางเก็นตถือวามีความงามรองจากกรุงปารีสแหงเดียวในยุโรป นําทาน
เขาสู “เขตเมืองเกา” ชมเหลาอาคารที่งดงามดวยสถาปตกรรมแบบโกธิค ถายรูปกับชม “โบสถเซนตบราโว” (Saint Bavo’s
Cathedral) โบสถประจําเมืองอันเกาแก สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 14
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Holiday Inn Hotel  หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เก็นต – เวิรน – บรูจก
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
13.00 น. เดินทางสู เมืองเวิรน (Veurne) เมืองเกาแกเล็กๆ ที่เงียบสงบ อายุกวาพันป
ตั้ ง อยู แ คว น ฟลั น เดอร ต ะวั น ตกและระหว า งชายแดนฝรั่ ง เศสกั บ เมื อ งบรู จ ก ข อง
เบลเยียม (ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช.ม.) นําทานเขาสูยานเขต
เมืองเกา บริเวณ “จัตุรัส Grote Markt” ที่ถือวาไดรับการอนุรักษดีที่สุดแหงหนึ่งของ
ยุโรป อาคารรอบๆ สวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองค ประกอบดวยรานคา
โบสถ รวมทั้งศาลาวาการเมือง องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดขึ้นทะเบียนใหเวิรนเปน
เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1999 ใหทานเดินเที่ยวชมเมืองและเก็บภาพเปนที่ระลึก ไดเวลาสมควรเดินทางสู เมืองบรูจก (Bruges)
เมืองหลวงของแควนฟลันเดอรตะวันตก (ระยะทาง 54 ก.ม. เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ที่ประกอบไปดวยอาคารใน
สถาปตยกรรมยุคกลาง เรียงรายบนสองฝงคลองที่มีอ ยูม ากมาย จนไดรับ ฉายาวา “เวนิสแหงยุโรปเหนือ” องคการยูเนสโก
(UNESCO) ขึ้นทะเบียนใหเขตเมืองเกาบรูจกเปนมรดกโลก ในปค.ศ. 2000
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. นําทานเขาสู “จัตุรัสมารค” (Market Square) ตั้งอยูใจกลางเมืองประกอบดวยสถานที่
สําคัญๆ อาทิ “หอระฆัง” (Bell Tower) เปนหนึ่งในสัญลักษณของบรูจส มีความสูง 83
เมตร ซึ่งตัวอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาใกลๆกันเปน “ศาล”ที่สรางขึ้นมาใหมหลัง
จากที่อาคารหลังเกาถูกไฟไหมในสถาปตยกรรมนีโอ-โกธิค ในปค.ศ. 1887 กลาง
จัตุรัสเปน “อนุสาวรียของสองผูนํา Jan Breydel & Pieter de Coninck” เปนชาวเฟลมมิชที่ตอตานการรุกรานของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 1302 และวันนี้กลาย
มาเปนวันเฉลิมฉลองอยางเปนทางการของชุมชมเฟลมมิชในราชอาณาจักรเบลเยียมจนถึงปจจุบัน แลวเดินตอสู “จัตุรัสเบิรก”
(Burg Square) ที่ตั้งของ “โบสถพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์” (The Basilica of the Holy Blood) สร างขึ้ น ครั้ง แรกในศตวรรษที่ 12
เปนเพียงหอสวดมนตของทานเคาทแหงฟลานเดอร และไดรับการแตงตั้งเปนมหาวิหารรอง (Minor Basilica) ในปค.ศ. 1923 เปน
โบสถแคทอลิก ภายในสรางเปนวิหาร 2 ชั้น ชั้นบนสรางใหมในแบบโกธิคในศตวรรษที่ 16 สําหรับเก็บ อั ฐิ แ ละพระโลหิ ต ใน
ขณะที่ชั้นลางสรางแบบโรมันเนสค (เปนโบสถแบบโรมันเนสค แหงเดียวทางเฟลนเดอรตะวันตก) เปนที่บูชาเซนตบาซิล จากนั้น
ถายรูปจากดานนอกกับ “ศาลาวาการเมืองบรูจส” (Town Hall) ที่ตั้งอยูใกลๆ กัน สรางขึ้นในปค.ศ. 1376 จากนั้นมีเวลาใหทาน
เดินชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึก ตามอัธยาศัย และลองเรือชมสองฝงคลอง (จะหยุดบริการชวงพฤศจิกายน – มีนาคม)
18.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักคางคืน ณ Novotel Brugge Hotel  หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง
บรูจก – ทัวรเน – กรุงบรัสเซลส
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
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12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

08.00 น. เดินทางสู เมืองทัวรเน (Tournai) เมืองที่เกาแกที่สุดในเบลเยียม และมีบทบาท
สําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่สําคัญมากแหงหนึ่งของประเทศเบลเยียมอีกดวย
(ระยะทาง 84 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) นําทานเขาสูเขตเมืองเกา ชม “มหา
วิหารโนเทรอดามแหงทัวรเน” (Notre-Dame Cathedral in Tournai) สรางขึ้นในศตวรรษที่
12 โดยตัวอาคารนั้นมีความโดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสกผสมโกธิคที่มีขนาด
ใหญเปนพิเศษ อีกทั้งยังไดรับการตกแตงดวยประติมากรรมบนหัวเสาและปกอาคารคลุมดวย
หอคอย 5 หลัง ภายในไดรับการประดับประดาดวยกระจกสี ภาพวาด และอื่นๆอีกเปนจํานวน
มาก องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกในปค.ศ. 2000 แลวไปชม “หอระฆังแหงทัวรเน” (Belfry
of Tournai) อีกหนึ่งสวนของมรดกโลกรวมกับมหาวิหารโนเทรอดามแหงทัวรเน โดยหอระฆังนั้นมีความสูงประมาณ 72 เมตร
นับเปนหอระฆังที่เกาแกที่สุดในประเทศเบลเยียม
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสู กรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม (ระยะ
ทาง 95 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) และถือเปนเมืองหลวงของสหภาพ
ยุโรป (European Union) แวะถายรูปกับ “อะโตเมียม” (Atomium) อาคารสิ่งกอสราง
อันทันสมัย สําหรับจัดงานเอ็กซโป 1958 เพื่อแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยี มีความสูง
330 ฟุต ประกอบดวยวัตุทรงกลม 9 ลูก แตละลูกมีเสนผาศูนยกลางขนาด 18 เมตร รวม
น้ําหนัก 2,400 ตัน ใชเวลาสรางถึง 18 เดือน แลวเดินทางสู “จัตุรัสแกรนดเพลส”
(Grand Place) ในยานใจกลางเมืองเกา ลอมรอบดวยอาคารสวยงามในศตวรรษที่ 13 ในสถาปตยกรรมที่ภายหลังมีการซอมแซม
เพิ่มเติมผสมผสานกันทั้งโกธิค บารอค และหลุยสที่ 14 เพิ่มความสวยงามโดดเดน
ใหกับจัตุรัสแหงนี้ “องคการยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก ในป
ค.ศ. 1998 รวมกับโบสถเซนตไมเคิลและกาดูลา, ปราสาทลาเคน และพระราชวัง
หลวง” ชมอาคารสมาคมพอคา (Guildhalls), Breadhouse King’s House ซึ่งปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑ และอาคารที่มีความสําคัญที่สุดคือ “ศาลาวาการเมือง” (Town Hall)
มีหอคอยสูง 96 เมตร ยอดบนสุดประดับ ดวยรูปปนของเซนตไมเคิล จากนั้นไปชม
“หนูนอยยืนฉี่แมนิคินพิส” (Manneken Pis) ที่กลายมาเปนสัญลักษณของกรุงบรัสเซลส ครั้งแรกแกะดวยหินในปค.ศ. 1388 ถูก
ขโมยไปหลายครั้ง ที่เห็นในปจจุบันหลอดวยบรอนซในปค.ศ. 1619 ในความสูง 24 นิ้ว ในแตละวันหนูนอยจะสวมชุดตางๆ ที่
ไดรับมอบจากนานาประเทศเพื่อเปนเกียรติในวันสําคัญของประเทศนั้นๆ ชุดแรกไดรับจากเจาชายแมกซิมิเลียน เอมมานูเอล แหง
บาวาเรียเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ 1698 เปนชุด “บาวาเรียสีฟาสด” และ ณ วันนี้มีมากกวา 800 ชุด จากนั้นมีเวลาใหทานเดินเที่ยว
เลือกซื้อของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ NH Hotel, Brussels  หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
กรุงบรัสเซลส – ดีนองต – เดอบุย – อาเคิน (เยอรมนี)
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู เมืองดีนองต (Dinant) เปนเมืองเล็กๆ ตั้งอยูในจังหวัดนามูร (Namur) แควนวัลโลเนียทางตอนใตของเบลเยียม
(ระยะทาง 105 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ช.ม.) โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูริมแมน้ํามิวส (Meuse River) ซึ่งขนาบขางไปกับ
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แมน้ําและแนวหนาผาสูงชัน เขาสูใจกลางเมืองเกา ชม “โบสถนอเทรอดามแหง
ดีนองต” (Church of Nortre Dame) เดิมเปนสถาปตยกรรมแบบโรมาเนสก แต
ในปค.ศ. 1227 กอนหินตกจาก หนาผาที่อยูใกลกันถูกตัวโบสถไดรับความเสียหาย จึงบูรณะใหมเปสถาปตยกรรมแบบโกธิค
ขึ่นรถรางสูบริเวณดานบนเนินเขา เปนที่ตั้งของ “ปอมดีนองต” (Citadel of
Dinant) สรางในศตวรรษที่ 11 ซึ่งเปนจุดชมวิวของเมือง มีบันไดทอดยาวขึ้นสูดาน
บน 408 ขั้น จากนั้นใหทานเดินเลนชมเมือง ที่มีสะพานทอดเชื่อมเมืองเปนสองฝง
บนสะพานจะมีแซกโซโฟนเรียงรายเปนระยะ เนื่องจากเมืองนี้เปนบานเกิดของนักประดิษฐแซกโซโฟนคนแรก คือ อดอลฟ
แซกซ (Adolphe Sax) นั่นเอง
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางตอแวะชม เมืองเดอบุย (Durbuy) เมืองเกาแกในยุคกลาง ตั้งอยูในแควนวัลโลเนีย ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของเบลเยียมที่กลาวกันวาเปนเมืองที่เล็กที่สุดในโลก เนื่องจากมีพื้นที่ 156.61
ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณหมื่นกวาคน (ระยะทาง 50 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
50 นาที) ใหทานเดินชมเมืองเล็กๆ แหงนี้ตามตรอกซอกซอยที่ถนนปูดวยหิน เปนเสนหของเมืองนี้
นอกจากจะพบบานพักอาศัยแลว จะมีรานคา ผับบารแทรกตัวอยูดวย ในขณะเดินชมเมืองจะเห็น
ปราสาทเดอบุย ตั้งโดดเดนอยู เปนปราสาทเกาแกของครอบครัว D’Ursel Family สรางในศตวรรษที่
9 เคยถูกทําลายหลายตอหลายครั้ง แตก็ไดรับการซอมแซมตอมา ไดเวลาสมควรเดินทางขามพรม
แดนสูเมืองอาเคิน (Aachen) ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 88 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)
เมืองที่อยูดานตะวันตกสุดของเยอรมนีติดกับเบลเยียม ตั้งอยูฝงตะวันตกทางตอนเหนือของแมน้ําไรน ประวัติศาสตรของเมืองนี้
เกี่ยวพันลึกซึ้งกับการกอเกิดประเทศเยอรมนี ดวยจักรพรรดิชารเลอมาญ (Charlemagne) ทรงเลือกอาเคินเปนที่ประทับและทรง
ถือวาเมืองนี้เปนรองเพียงกรุงโรม
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Leonardo Hotel Aachen **** หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
อาเคิน – มอนสเชา – โคโลญจน
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.30 น. นําทานเขาสู “ยานเมืองเกา” (The historic old town) ชมความงดงามของ
“มหาวิหารอาเคิน” (The Aachener Dom) ที่นับวา “มหาวิหารที่เกาแกที่สุดทาง
ยุโรปตอนเหนือ” สรางขึ้นในปค.ศ. 796 เปนโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิก สราง
ด ว ยสถาป ต ยกรรมแบบโกธิ ค ผสมกั บ โรมั น เนสค เป น วิ ห ารที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ทางประวัติศาสตรมายาวนาน เพราะเคยใชเปนสถานที่สวมมงกุฎกษัตริยราชวงศคา
โรลิงเกียน (Carolingiens) ถึง 30 พระองค และพระราชินีอีก 12 พระองค อีกทั้ง
ภายในยังมีหีบศพทองคําของพระเจาชารเลอมาญ (Charlemagne) ดวย “องคการยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกในปค.ศ. 1978” และเปนสถานที่แรกในประเทศเยอรมนีที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก แลวชมความงดงามของ
“ศาลาวาการเมือง” (Town Hall) อาคารเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนาน โดยตัวอาคารสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17-18 ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ปจจุบันมักใชเปนสถานที่ประกาศมอบรางวัลสําคัญๆ ของประเทศและนานาชาติ ดานหนาอาคารเปน
“จัตุรัสเมืองเกา” (Katschhof) ศูนยกลางของเมือง สถานที่จัดงานสําคัญๆ ที่มีสินคาและรานคามากมายเรียงรายรอรับนักทองเที่ยว
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ในอดีตเมืองอาเคินยังเคยเปนสถานที่อาบน้ําแรของทหารโรมันตั้งแตสมัยกอนคริสตกาล ดวยมีสายน้ําแรธรรมชาติที่ไหลอยูใต
พื้ น ดิ น มากมาย ป จ จุ บั น มี ส ถานอาบน้ํ า แร แ ละแหล ง น้ํ า พุ ร อ นในป จ จุ บั น มากกว า 30 แห ง ที่ โ ดดเด น
ชม “ลานน้ํ า พุ
Elisenbrunnen” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอาเคิน สรางขึ้นในปค.ศ. 1822 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค ลานน้ําพุแหงนี้มีชื่อเสียง
ทางดานการรักษาโรค ซึ่งถูกนํามาใชตั้งแตสมัยโบราณ น้ําพุรอนที่นี่อุณหภูมิประมาณ 38-74 องศาเซลเซียส คอนขางจะมีกลิ่นแรง
เนื่องจากมีสารซัลเฟอรอยูมาก แตมีสรรพคุณในการรักษาโรคคอนขางดี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางสู เมืองมอนสเชา (Monschau) เปนเมืองพักผอนเล็กๆตั้งอยูเปนเนินเขา มีความ
สําคัญทางเมืองประวัติศาสตรมากเมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนีของรัฐนอรดไรนเวสท
ฟาเลิน (Nordrhein -Westfalen) รัฐที่ใหญที่สุดในเยอรมนี (ระยะทาง 32 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 50 นาที) ลอมรอบดวยเทือกเขาไอเฟล (North Eiffel) เปนเมืองที่ไมถูก
ทําลายเลยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเสนหของเมืองนั้นอยูในบริเวณใจกลางเมืองที่
ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปดวยบานครึ่งไมที่มีแมน้ํารูร (Rur River)ไหล
ผานดานหลัง โดยบานครึ่งไมเหลานี้ถูกอนุรักษอยางดี จะมีอาคารที่โดดเดน คือ บานสีแดง (Red House) สถาปตยกรรมบาร็อค
สรางขึ้นในปค.ศ. 1752 โดย Johann Heinrich Scheibler ปจจุบันอาคารแหงนี้ไดกลายเปนหนึ่งในอาคารที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรมากแหงหนึ่งของเมืองมอนเชาวอีกดวย จากนั้นเดินทางสู เมืองโคโลญจน (Cologne) (ระยะทาง 109 ก.ม. เดินทาง
ประมาณ 1.30 ช.ม.) อีกชื่อหนึ่งวา “เคิลน” (Koln) อีกเมืองที่ตั้งอยูบนฝงแมน้ําไรน เปนเมืองเกาแกที่เคยอยูภายใตการปกครอง
ของพวกโรมัน ปจจุบันเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของเยอรมนี และเมืองนี้ยังเปนบานเกิดของบริษัทน้ําหอมที่เกาแกที่สุดในโลกอัน
ไดแก An Farina และ 4711
อาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
พักคางคืน ณ Mercure Hotel Severinshof Köln City **** หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
โคโลญจน - แฟรงคเฟรต – กรุงเทพฯ
07.00 น. อาหารเชาแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม
08.00 น. นําทานชม “มหาวิหารโคโลญจน” (Cologne Cathedral) สรางในปค.ศ. 1248
แตดวยปญหามากมายจึงเสร็จในปค.ศ. 1880 ใชเวลายาวนานถึง 632 ป มีความสวยงาม
คุมคากับการรอคอย เปนโบสถในสถาปตยกรรมโกธิคที่ใหญที่สุดในยุโรปเหนือ มี
ความสูง 144.5 เมตร กวาง 86.5 เมตร สวนของหอทั้ง 2 ดาน จะมีความสูง 157 เมตร
“มหาวิหารโคโลญจน” เคยเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลกในชวงปค.ศ. 1880 - 84
ดวยความสูง 157 เมตร และ“องคการยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรม ในปค.ศ. 1996” โดยที่มีคําอธิบายตอทายวา “เปนสุดยอดผลงานการสรางสรรคของอัจฉริยะบุคคล” แลว
เดินทางสู เมืองแฟรงคเฟรต (Frankfurt) เมืองใหญอันดับ 5 ของเยอรมนี ตั้งอยูบนฝงแมน้ําไมน (Main River) เปนเมืองศูนยกลาง
การเงินและการคลังของทั้งประเทศ และใหญที่สุดของภาคพื้นยุโรป (ระยะทาง 192 ก.ม.ใชเวลาเดินทาง 2.30 ช.ม.)
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.30 น. นําทานเขาสู “จัตุรัสโรเมอร” (RÖmer Square) ที่เปนสัญลักษณของเมืองแฟรงคเฟรต โดดเดนดวยอาคารกึ่งไมซุงจํานวน 9 หลัง
ที่เทศบาลเมืองไดครอบครองจากตระกูลพอคาที่มั่งคั่งมาตั้งแตปค.ศ. 1405 และปจจุบันหลังที่อยูตรงกลางเปนที่ทําการของ
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“ศาลาเทศบาลเมือง” (Rathaus) โดยที่ชั้นบนของอาคารเปน “หองโถงจักรพรรดิ”
(Emperor’s Hall) สถานที่จัดเลี้ยงรับรองในโอกาสที่จักรพรรดิองคใหมไดรับการแตง
ตั้ง และบริเวณใจกลางจัตุรัสมีน้ําพุเกาแกอายุกกวา 500 ป ที่ตรงกลางเปน “รูปปน
หญิงสาว” ที่แสดงถึงความยุติธรรม มือทั้งสองขางถือตาชั่งและดาบ จากนั้นขามสู
“ถนนซีล” (Zeil) ถนนชอปปงสายหลักของเมือง เปนถนนคนเดินที่คลาคล่ําไปดวย
ฝูงคน เพราะเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานคา, รานอาหาร, รานกาแฟ ฯลฯ
มากมาย มีโอกาสใหทานไดซื้อของฝากกอนเดินทางกลับ
นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติแฟรงคเฟรต
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923 (ใชเวลาเดินทาง 10.50 ช.ม.)

วันที่แปดของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************************************

อัตราคาบริการ

1.

2.
3.

4.
5.

ผูใหญ
(พักหองละ 2 ทาน)

เด็ก (4-11 ป)
พักกับผูใหญ
1 ทาน

79,900.-

71,900.-

เด็ก ( 4-11 ป)
เด็ก (4-11 ป)
พักกับผูใหญ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน
ไมเสริมเตียง
เสริมเตียง
67,900.-

59,900.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

11,000.-

จองตั๋วเครื่องบินเอง
หักคืน

29,000.-

อัตรานี้รวม
ตั๋วเครื่องบินประเภทตั๋วกรุป ชั้นทองเที่ยว สายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ – บรัสเซลส / แฟรงคเฟรต – กรุงเทพฯ
** ตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น**
** Tax–Insurance–Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน บริษัทฯ ขอความเห็นใจในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ทั้งนี้ราคาขางบนนี้ บริษัทฯ คิดจากอัตรา ณ เดือนมกราคม 2562*
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาเบลเยียม พรอมคาประกันสุขภาพ ทางสถานทูตไมคืนให ไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน รวม 5 คืน (พักหองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชาบุฟเฟต
- หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่คณะของทาน ตองการพักทั้งหอง Twin และ หอง Triple (3 ทาน)
หรือ หอง Single (1 ทาน) คณะของทานอาจจะไมไดหองติดกัน เนื่องจากขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบหองพักของแตละ
โรงแรม
- ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง (กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับ รถเกิน 12 ช.ม / วัน)
รวมทิปพนักงานขับรถ (วันละ 2 ยูโร/ทาน/วัน)
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6.
7.
8.
9.

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ตามที่ระบุในรายการ
อาหารตามโปรแกรมระบุ
หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรูความสนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 2 ลานบาท และคารักษาพยาบาลทานละ 1.5 ลานบาท
อัตรานี้ไมรวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวในโรงแรม อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก, คาอาหารที่สั่งมาทานในหองพัก ฯลฯ
คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งพิเศษในรานอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ
อัตราผกผันน้ํามันและภาษีตางๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน
คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %
ทิปหัวหนาทัวร (หากทานพอใจในบริการ ควรใหทิปเพื่อเปนกําลังใจ)

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 กรุณาจองทัวรลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง
 คาทัวรสวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วัน (หรือกอนถึงกําหนดออกตั๋วเครื่องบิน) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกการเดินทาง










บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดคาทัวรทั้งหมด ยกเวนตั๋วเครื่องบิน หากเงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน
ใหรีฟนดได ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแทนให ซึ่งระยะเวลาในการรับเงินรีฟนดคืน
ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนใหทานหลังหักคาธรรมเนียมของสายการบิน
แลว
ยกเลิกการเดินทาง 16 – 21 วัน
คืน 70 % ของคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทาง 22 – 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรหลังหักคาใชจายในการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง หากมี เชน
คาธรรมเนียมวีซา, คามัดจําตั๋วเครื่องบิน,คามัดจําตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, คามัดจําโรงแรม,
รถโคทรับอากาศที่ตางประเทศ ฯลฯ)
ยกเลิกการเดินทางมากกวา 45 วัน
คืนคามัดจําทัวรทั้งหมด
หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตาม
กําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่ม คือ คาวีซาและคาเปลี่ยนชื่อตั๋ว เทานั้น และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE
ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน

NAME & NON-REFUND

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทาน ไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ
อันเกิดจากการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือทั้งคณะพรอมกัน ถือวาเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวัน
เวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมมั่นใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากสถานทูต บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซา
เดี่ยว จะทราบผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา 3 สัปดาห
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2.
3.
4.

กอนการเดินทาง และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนใหหากทานตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน,
ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทาน
ปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นๆตามที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลวหากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาเมืองอัน
เนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศเบลเยียม
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา 10-15 วันทําการ
ผูที่ยื่นวีซาเบลเยียม ตองมาแสดงตนที่สถานที่ยนื่ วีซา เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศเบลเยียม (กรุงเทพ) – วีเวฟเอส โกลบอล
อาคาร เดอะเทรนดี้ ชัน้ 8 สุขุมวิท 13 (ซอยนานา) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1.

2.

3.
4.
5.
6.

พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุคงเหลือไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาประเทศ
เยอรมนีหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
** ตองมีหนาวาง ที่ไมมีตราประทับอยางนอย 4 หนา**
รูปถายสีขนาด 4.5 x 3.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป (ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)**ฉากหลังตองมีสีขาวเทานั้น**
หนาตรง ไมสวมแวนตาดํา, ไมยิ้ม และตองไมมีลวดลาย, ไมเปนสีเขม ตองไมมีการแตงภาพถาย และหามเปนภาพที่ถายสแกนจาก
คอมพิวเตอร, ถายจากกลองดิจิตอลหรือโพลาลอยด ไมใชรูปรับปริญญา
สําเนา ทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุไมถึง 20 ป)
สําเนา ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เปนนาง) / สําเนาใบหยา (ถามี)
สําเนา ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถามี)
หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ออกจากสังกัดที่ทานทํางานอยูไมเกิน 1 เดือน ตองเปน ภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง,
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
 ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย ขอสําเนาใบทะเบียนการคาที่มีชื่อของผูเดินทางเทานั้น
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการคาหรือสําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการและ
ชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย พรอมหนาวัตถุประสงค คัดลอกมาไมเกิน 3 เดือน ในกรณีที่มีกรรมการผูลง
นามมากกวา 1 ทาน ใหแนบจดหมายรับรองการทํางานประกอบดวย
 กรณีทําธุรกิจสวนตัวแตมิไดจดทะเบียนการคา ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูตเปนภาษาอังกฤษ
 กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตร
ขาราชการเพียงอยางเดียว เปนหลักฐานยื่นตอสถานทูตได
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กรณีที่เปนนักเรียน / นักศึกษา จะตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เทานั้น พรอมสําเนาบัตรนักเรียน/บัตรนักศึกษาดวย
แมบาน แสดงเอกสารสําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาสมุดเงินฝาก, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน (ในกรณีที่สามีเสียชีวิตให
แนบเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร)
หลักฐานการเงิน : Statement บัญ ชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ออกโดยธนาคาร ยอนหลัง 6 เดือน ปรับเลมเปนเดือน
ปจจุบันที่ยื่นวีซา และในวันยื่นใหนําสมุดเงินฝากเลมจริงแสดงตอทางสถานฑูตฯ ดวย ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ํา
เสมอ และมียอดลาสุด ที่แสดงวาเพียงพอที่จะครอบคลุมถึงคาใชจายในการเดินทาง ** ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัว หากใชบัญชี
ใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัวดวย
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**บัญชีกระแสรายวันไมสามารถนํามายื่นวีซาได**

8.

กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่งจะตองขอหนังสือยินยอม โดยที่บิดาหรือมารดา และบุตร
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายทะเบียน
หรือเจาหนาที่ลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศกลุมเชงเกนเปนการถาวร
 ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของทางสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

