
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

น ำท่ำนสัมผัสควำมงำมที่แสนโรแมนติกของเมืองเล็กท่ีซ่อนตัวท่ำมกลำงเมืองใหญ่  
เมืองที่เปี่ยมด้วยควำมวิจิตรของสถำปัตยกรรม เสน่ห์ของบ้ำนเรือน เอกลักษณ์ท่ีมีเพียงแห่งเดียว 

กรองปลำส แห่งบรัสเซล จตุรัสท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก บรูจจ์ เวนิสเหนือที่แสนน่ารัก  

คินเดอร์ไดจ ์ทุ่งกังหันแห่งฮอลแลนด์ กีร์ธอร์น หมู่บ้านไร้ถนน ซำนน์ สคันท์ กังหัน รองเท้าไม้ อยู่ที่แห่งนี้   

โคโลญจ์ มหาวิหารที่เด่นเป็นสง่า ต้นก้าเนิดน้้าหอมชื่อดัง แฟรงค์เฟิร์ต มหานครที่แสนคึกคัก  
เลาะเลียบเส้นทางโรแมนติกแห่งบาวาเรีย  เมืองวูซเบิร์ก และ ร็อทเทนเบิร์ก อ๊อบ แด เทำเบอร์  

เก็บเกี่ยวดินแดน 2 วัฒนธรรม ฝรั่งเศส - เยอรมัน เส้นทางแห่งไวน์อัลซาส สตรำสบูร์ก ริคเวียร์ กอลมำร์ 

ร่วมสัมผัสกับ ที่พัก อาหารและการบริการที่คุณประทับใจ ในแบบ ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง   28 มีนำคม - 6 เมษำยน / 7-16 เมษำยน /  

   11  - 20 เมษำยน /27 เมษำยน - 6 พฤษภำคม 2561  

วันแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ 

21.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทำงหมำยเลข 2 เคำน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2) 

สำยกำรบินไทย พบเจ้ำหน้ำของบริษัทฯ รอต้อนรับพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องเอกสำรต่ำงๆ  

 

วันที่สองของกำรเดินทำง  (2) เบลเยี่ยม - อนุสำวรีย์ แมนเนเก้น พิส - กรองปลำส - บรูจ  

00.30  น. น้าคณะออกเดินทางสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  โดยการบินไทย เท่ียวบินที่ TG934 

07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองบรัสเซลส์  (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) หลังผ่านการตรวจคนเข้า

เมือง และศุลกากรแล้ว 
  จากนั้นน้าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ... จากนั้นสู่จัตุรัสกลางเมืองท่ีมีชื่อเสียงกล่าวขานกัน

ว่าสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป “กรองปลำส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้ เรียกว่า Gildhuizen ซึ่งแต่ละหลังจะมีลักษณะการ

ก่อสร้างและประดับประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป ระหว่างเดินชมเพลินๆ ท่านจะได้พบกับภาพการ์ตูนท่ีเขียน

ตามตึก ซึง่ก่อนหน้านี้มีตึกบริเวณนี้สภาพทรุดโทรม ท้าให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขียนการ์ตูนชื่อดัง

ของเบลเยี่ยม มาวาดการ์ตูนเพื่อตกแต่งฝาผนัง และก้าแพงตึกบริเวณนี้ให้มีความสวยงาม... จากนั้นน้าชมและถ่ายรูป

กับ อนุสำวรีย์ แมนเนเก้น พิส (Manneken Pis) เด็กชายตัวเล็กๆ ก้าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้าง

ประวัติศาสตร์และต้านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม...  อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อ  ของท่ีระลึก เช่น 

ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ช็อกโกแล็ต แสนอร่อย รวมไปถึง วัฟเฟิลหน้าต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร มื้อนี้เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู หอยแมลงภู่รำดไวน์ (Moules-Frites) เมนูขึ้นช่ือที่
เมื่อใครมำเบลเยี่ยม ต้องไม่พลำดลิ้มลอง  

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง บรูจจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ห์ของเมืองบรูจจ์คือ อาคารบ้านเรือน  

  โบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และเรเนซองส์ ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้านช่องมีการจัดวาง 

  อย่างเป็นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีล้าน้้าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท้าให้บรูจส์เป็นท่ีรู้จักกันในนาม  

  “เวนิสเหนือ” น้าท่านชม โบสถ์พระแม่มำรี โบสถ์แห่งนี้มีประติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า Madonna & Child ท่ี 

  งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของประติมากรรมหินอ่อนอันเลื่องชื่อท่ีดูอ่อน 

  ช้อยงดงาม ซึ่งเป็นผลงานแกะสลักจากฝีมือศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง มิเคลันเจโล... จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ 

  การเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากันว่า หากต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมือง นั้นจริงๆ เพียงแค่ 

  มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง ท่านจะได้ค้าตอบเป็นอย่างดี...   

 
 
 
 
 



  

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  
ที่พัก   CROWNE PLAZA HOTEL BRUGGE หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง   (3) บรูจจ์ - หมู่บ้ำนกังหันคินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) - อัมสเตอร์ดัม - ชมเมือง  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  จากนั้นน้าท่านเดินทางข้ามประเทศสู่ เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้ต่ืนตากับ หมู่บ้าน 
  กังหันลม จุดเด่นของที่นี่อยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้านใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในเนเธอแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน 

  มรดกโลกอีกด้วย เม่ือเพียงมาถึง ท่านจะได้เห็นกลุ่มกังหันลมต้ังเรียงรายโดดเด่นเป็นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า 19 ตัว  

  และมีอายุกว่า 200 ปี โดยท่ีหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี 1997 ... น้า 

  ท่านล่องเรือไปตามคลองภายในหมู่บ้านกังหันลม เรือจะหยุดให้ท่านได้เข้าชมกังหัน 2 ตัว ที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และ 

  จัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ตั้งแต่สมัยก่อน...   

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน   

จากนั้นน้าท่านสู่ อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ท่ีรวบรวมเอาไม้ดอกนานาพันธ์ุจากท่ัวโลกมาไว้ในท่ีเดียวกันเป็น

สวนร่มรื่นสีสันสดใสกว้างไกลสุดสายตา ชื่นชมความงามของดอกไม้ท่ีรับแสงแดดในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของปี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมีศาลาแยกเหล่าดอกไม้อีกหลายสายพันธ์ อาทิ 

ศำลำ Beatrix จะเต็มไปด้วยดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ดอกหน้าวัว และดอกไม้ตระกูลสับปะรดสี ศำลำ Willem 

Alexander จะมีทิวลิปพันธ์ุต่างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศำลำ Juliana มีดอกบีโกเนีย และ

ซีคลาเมน สลับกับดอกไม้อ่ืนๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์ุจะตราตรึงอยู่ในความทรงจ้าของ

ท่านนานเท่านาน...  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของเนเธอร์แลนด์ 

“ดินแดนแผ่นดินต่ ำ” ถ่ายรูปกังหันลม ในอดีตใช้กังหันวิดน้้าโดยใช้พลังงานลมเป็นตัวช่วย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ให้

ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนด์ที่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติต่้ากว่าระดับน้้าทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งท่ีดิน...  
ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร De Waag ร้ำนอำหำรที่โดดเด่นด้วยกำรก่อสร้ำงที่มีลักษณะเป็นปรำสำท โดยตัว

ตึกบริเวณนี้ถูกสร้ำงตั้งแต่ปี 1488 ใช้เป็นร้ัวก ำแพงเมืองอัมสเตอร์ดัม จนในปี 1600 ได้ถูกท ำลำยและ

ปรับเปลี่ยนมำเป็นอำคำรบ้ำนเรือน และร้ำนอำหำร มื้อน้ีเสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู เสต็กเนื้อช้ันดี  

ที่พัก   NH CARLTON AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 
 



  

วันที่สี่ของกำรเดินทำง    (4)  อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้ำนกีธูร์น - หมู่บ้ำนซำนส์ สคันส์ - ช้อปปิ้ง - อัมสเตอร์ดัม  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกีธูร์น หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีก้าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวมากขึ้น เป็น 

  หมู่บ้านท่ีสวยงาม ความน่าสนใจคือ หมู่บ้านท้ังหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเส้นทาง 

  ส้าหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งท้ังหมดก็ยังคงเป็นทางน้้าอยู่ดี โดยยานพาหนะ 

  หลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายในหมู่บ้าน  จากนั้นน้าท่าน ล่องเรือชม 

  หมู่บ้ำนกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง   

  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ไม่ห่าง  หมู่บ้ำนซำนส์ สคันส์ คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่  

  ท่ีตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่า 

  เป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี  นักท่องเท่ียวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้ 

  พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทท่ี 

  สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้้า ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์... ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางกลับสู่  

  อัมสเตอร์ดัม  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการช้อปปิ้ง ณ ถนนสำยชอปปิ้ง ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของอัมสเตอร์ดัม ตลอดสองข้างทาง

ของถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย สินค้ามีให้เลือกซื้อหลากหลายทุกสิ่งอย่าง ตั้งแต่สินค้าแฟชั่นแบรนดัง 

เพชรพลอย ของกิน ...   

 
 
 
 
 
 
 
ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน   

ที่พัก   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่ำ   

 



  

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง   (5) อัมสเตอร์ดัม -  เมืองโคโลญจน์ - โบสถ์โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิร์ต - สถำนีรถไฟ 

     แฟรงค์เฟิร์ต  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  จากนั้นน้าท่านเดนิทางสู ่สู่เมืองโคโลญจน์ เมืองต้นต้ารับน้้าหอมโอเดอโค โลญจน ์4711 ตืน่ตาตืน่ใจกับโบสถ ์

  โคโลญจน์ ในศิลปสไตล์โกธิค ชมโดมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ภายในเปน็ท่ีเก็บรักษาหีบทองค้า บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่ 

  เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซใูนคนืประสูติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านการค้ารอบๆ  

  โบสถ์... จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลนิกับการเลือกซื้อสินค้ามากมาย ณ ถนนช้อปปิง้ท่ีอยู่บริเวณโบสถ์ ไม่ 

  พลาดกับแวะซื้อน้า้หอม Eau de Cologne 4711 ของฝากขึน้ชื่อท่ีมีต้นก้าเนิดจากเมืองนี้...  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเมนู ขำหมูเยอรมัน สไตล์โคโลญจน์  

จนได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต น้าท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงต์เฟิร์ต  สู่ จัตุรัสโรเมอร ์ท่ีตั้ง

ของศาลากลางจังหวัดเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ความส้าคัญของท่ีแห่งนี้มี เดอะไคเซอร์ซาล หรือห้องจักรพรรดิท่ีมีการฉลอง

พิธีการสวมมงกุฎอันยิ่งใหญ่ ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้้าพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าเป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางท่ีได้รับ

การบูรณะแล้ว โบสถ์พอลถือเป็นรัฐสภาแรกของเยอรมนี ชมสถำนีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟ

ต้นแบบของหัวล้าโพงประเทศไทย… จากนั้นให้ท่านได้เดิน ย่ำนถนน ZEIL ท่ีมีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าท่ีรวม

แฟชั่นชั้นน้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย... 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน มื้อนี้ เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู เนื้อย่ำงบนกระทะร้อน ให้ท่ำนได้อร่อยกับ

เนื้อวัวช้ันดี หำกท่ำนใดไม่ทำนเน้ือ เสิร์ฟท่ำนด้วยเมนู หมูชุปแป้งทอดเสิร์ฟพร้อมไส้กรอกแฟรงค์เฟิร์ต เป็นต้น     

ที่พัก   NH COLLECTION FRANKFURT CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 
 

วันที่หกของกำรเดินทำง    (6) แฟรงกเ์ฟิร์ต - วูซบวร์ก - ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์  เทำเบอร์ - Night Watchman 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองวูซเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) จุดเริ่มต้นของเส้นทางถนนสาย 

โรแมนติกจรดเมืองฟุสเซ่น เส้นทางท่องเท่ียวอันดับ 1 ของประเทศ มีแม่น้้าสายส้าคัญ คือแม่น้้าไรน์ไหลผ่าน จากนั้น

น้าท่านชม โบสถ์ Marienkapelle มาเรียนคาเปลลา เป็นโบสถ์โกธิคตอนปลายท่ีใช้สีแปลกตากว่าที่เคยเห็น เริ่มสร้าง

ตั้งแต่ ค.ศ.1377 มาเสร็จสิ้นเอาเม่ือปี ค.ศ.1480 โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีแดงขาว เป็นโบสถ์ท่ีส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เมืองวูซเบิร์ก... จากนั้นข้ามสะพานหินเก่าแก่ข้ามแม่น้้าไรน์ (AlteMainbruecke) สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1473 สะพานท่ี

มีความคึกคักเป็นอย่างมาก สองฝั่งของสะพานจะเรียงรายไปด้วยรูปปั้นเทพที่ส้าคัญ...  

 



  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร WURZBURGER RATSKELLER RESTAURANT  ร้ำนอำหำร 

ที่ตั้งใจให้ทกุทำ่นเพลินตำกับบรรยำกำศร้ำนที่ตกแต่งดว้ยภำพเขียนสไตล์ เฟรสโกท้ั่วร้ำน เสมือนทำ่นได้เดินชม

พิพิธภัณฑ์ขนำดย่อมๆ แห่งหนึง่เลยทีเดียว 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ร็อทเทนเบิร์ก โอบ เดอร์ เทำเบอร์ เมืองเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโรแมนติก ตั้งอยู่ริม

แม่น้้าเทาเบอร์ อาคารบ้านเรือนท่ียังคงรักษาได้อย่างสวยงาม บ้านหลังงามท่ีมีสีสันสวยงาม สร้างในสไตล์โกธิคและ 

เรอเนสซองซ์ บ้านโครงไม้ซุงหลังคาหน้าจั่วตั้งเรียงรายติดกัน  ชม ศำลำว่ำกำรเมือง (Rathaus) ท่ีเด่นเป็นสง่ากลาง

จัตุรัสตลาด ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ

เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมายบริเวณจัตุรัสตลาดแห่งนี้... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง  

กิจกรรมสุดพิเศษ การเดินชมเมืองยามค่้าคืน กับ Night Watchman ผู้ชายท่ีหลุดออกมาจากยุคกลาง ถือหอกปลาย

ขวาน และตะเกียงโบราณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และต้านานเล่าขานของเมืองให้กับผู้มาเยือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก  HOTEL REICHS-KUCHENMEISTER หรือเทียบเท่ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง    (7)  เมืองบำเดิน-บำเดิน - เมืองสตรำสบูร์ก - ล่องเรือไปตำม แม่น้ ำอิลล์ - สตรำสบูร์ก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมือง Baden-Baden บำเดิน-บำเดิน เมืองตากอากาศเล็กๆที่ให้ค่าความหรูหราแบบเต็มสิบ 

มาตั้งแต่ในสมัยโรมันรุ่งเรืองอ้านาจ... บาเดินแห่งนี้เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ท่ีไม่ได้ถูกท้าลายไปในสงครามโลกท้ังสอง

คร้ัง และยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรียงนามเรื่องบ่อน้้าแร่มาตั้งแต่สมัยโรมันแล้ว ซากของสระน้้าตั้งแต่สมัยโรมันก็ยังอยู่

มาจนถึงทุกวันนี้ ในอดีตมีบุคคลส้าคัญต่างๆ เดินทางมาท่ี Baden Baden มากมายเพื่อมาอาบน้้าแร่ท่ีเชื่อว่าจะท้าให้

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรเทาลง ท้าให้ทุกวันนี้ Baden Baden กลายเป็นเมืองตากอากาศราคาแพงที่เหล่าไฮโซมักจะมาใช้

ชีวิตแบบ Slow life…  น้าทุกท่านเข้าชม โรงอำบน ำเก่ำแก่ของชำวโรมัน ท่ียังคงความคลาสสิคเอาไว้จนปัจจุบัน 

จากนั้นให้ทุกท่านได้ทดลองแช่น้้าแร่ในสไตล์โรมัน   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

จากนั้นน้าท่านชม เมืองสตรำสบูร์ก (Strasbourg) เมืองท่ีเรียกได้ว่ามี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนี 

เนื่องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมความงาม 

เม่ือมาถึงเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองสตรอสบูร์กผ่านการ ล่องเรือไปตำม แม่น้ ำอิลล์ (River Ill) ซึ่งไหลผ่านใจ

กลางเมืองไปทางทิศใต้ ให้ท่านได้ชื่นชม ย่านเมืองเก่า (La Petite France) ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคาร

ครึ่งตึกครึ่งไม้ สีสันสดใสท่ีตัวบ้านจะทาด้วยสีหวาน สลับกับคานสีน้้าตาลและประดับประดาเพิ่มความน่ารักด้วย

กระถางต้นไม้หน้าบ้านและหน้าต่าง เรียงรายอยู่ริ่มฝั่งคลองเล็กๆ... อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ สะพำนปงกูแวร์ 

(Ponts Couverts) สะพานคนเดินที่อดีตมีลักษณะคล้ายกับสะพานเวคคิโอของเมืองฟลอเรนซ์ ถือเป็นจุดชมความงาม

ของ “ลำ เปอร์ติต ฟรองซ์” และยอดของมหาวิหารนอร์ทเทอดามแห่งสตราสบูรก์ได้อย่างชัดเจน... 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน     

ที่พัก   REGENT  CONTADES , BW PREMIER COLLECTION หรือเทียบเท่า  

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง    (8)  หมู่บ้ำนริคเวียร์ -นั่งรถไฟชมเมือง -  เมืองกอลมำร ์- เวนิสน้อย  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้ำนริคเวียร์ (Riquewihr)  ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเล็กๆน่ารักท่ีอยู่ในหุบเขาถูกโอบ

ล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เนื่องจากภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองท่ี

อยู่ในหุบเขา ท้าให้องุ่นมีรสชาติดีไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า

ชาวบ้านท้องถ่ิน ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม ท้าไวน์ ท้าขนมท้องถ่ิน ให้ท่ำนได้นั่ง

รถไฟ Le petite Train ชมความงามของเมืองเล็กๆ ท่ีแสนน่ารักนี้ โดยรถไฟจะพาท่านวิ่งวนรอบเมือง ไต่เนินเขาสู่ไร่



  

ไวน์ท่ีกว้างใหญ่ ซึ่งเมืองริคเวียร์ ถือเป็นหนึ่งในการเท่ียวแบบเส้นทางแห่งเมืองไวน์ Wine Alsace Route ท่านจะได้ชม

วิวมุมสูงของหมู่บ้านริคเวียร์...  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองท่ีแสนน่ารักแห่งนี้ บ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายใน

หมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หรือหมู่บ้านท่ี

สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส...  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรท้องถ่ิน  

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมำร์ (Colmar) เมืองท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ียังคง

ความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก ให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์เป็นย่านท่ี มีฉายาว่า เวนิสน้อย 

“Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น้้า Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธิคและเรเนสซองส์ 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมือง กอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย ชมโบสถ์โดมินิกัน (Dominican Church) โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่าง

ของโบสถ์แบบโกธิคท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 14 มีภาพวาดท่ีมีชื่อเสียงประดับอยู่ท่ีโบสถ์

แห่งนี้ คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอก มาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุค

ศตวรรษที่ 15... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ ำ  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร Pfeffel Restaurant บริกำรท่ำนด้วยเมนูอำหำรพ้ืนเมือง  โดดเด่นด้วยกำรตกแต่ง

แบบ  ดั้งเดิมสไตล์เยอรมัน  

ที่พัก  BEST WESTERN GRAND HOTEL BRISTOL หรือเทียบเท่ำ  
 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง    (9)  เมืองกอลมำร์  - ซูริค   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมที่พัก 

  เดินทางสู่เมืองซูริค (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินที่ TG971 

 

วันที่สิบของกำรเดินทำง   (10)  สุวรรณภูมิ   

06.10  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์  

ลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ 



  

อัตรำค่ำบริกำร 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกต ิ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ  

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

 

159,900.-  

151,900.- 

143,900.- 

135,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

156,900.- 

148,900.- 

140,900.- 

132,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

157,900.- 

149,900.- 

141,900.- 

133,900.- 

28,000.- 

35,000.- 

 

** อัตรำค่ำบริกำร ที่เสนอ เป็นกำรคิดจำกกรณีผู้เดินทำงผู้ใหญ่ขั้นต่ ำ 15 ท่ำน  

หำกผู้เดินทำงอยู่ระหว่ำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 20,000.- บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรับสมำชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ ่พักห้องคู่  

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผูใ้หญ่)  ได้รับคะแนน  

 

1569 
1489 
1409 
1329 
280 
1219 

1569 
1489 
1409 
1329 
280 
1219 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตามยอดการช้าระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเปน็ไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตรำค่ำบรกิำรนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นทัศนาจรตามเสน้ทาง และสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่ำภำษสีนำมบินทกุ

แห่ง 

2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดียวกัน  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย)  

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดนิทาง 

6. ค่าประกันอุบัติเหตใุนระหว่างการเดินทางในวงเงนิ ทำ่นละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

 

 



  

อัตรำค่ำบรกิำรนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้ 

2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าท้าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน้า้มันที่ทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มอีก 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส ำหรบักำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ทา่นละ 30,000.- บาท   

    ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 ช ำระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 สามารถช าระค่ามัดจ าผ่านทางเว็บไซด์ได้ www. Leelawadee.holiday  
 ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023) 

ชื่อบญัช ี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 

กำรยกเลิก   

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจ้า 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วัน  ทางบริษัทฯ มีความจา้เปน็ต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิท้ังหมด 

 

หมำยเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน  โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ เนื่องจำกกำร

ท่องเที่ยวน้ีเป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยกบับริษัทตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที่ท่ำน

ปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทางต่้ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณา

แล้ว  

 ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ้านวนท้ังหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ีสถานฑูตงดออกวีซ่า 

อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพ้านักอยู่ในประเทศไทย  

 

 
 
 



  

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นวซี่ำ 

 

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างท่ียงัไม่ประทับตรา 2 หน้าขึน้ไป)       

     โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว้  จา้นวน 2 รูป ฉากหลงัสีขาว (หน้าตรง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  อัดจากฟิล์ม หรือโพลารอยด์เท่านั้น 

3.  หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานฑูต 

·     พนักงานบริษัท ใช้หนงัสือรับรองจากสถานท่ีท้างานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุต้าแหน่ง อัตราเงนิเดือน วนัเขา้ท้างาน และวนัท่ี 

     อนุญาตให้ลางาน  

·     ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองต้าแหนง่จากต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่จ้าเป็นต้องระบุว่าไปต่างประเทศ) กรณเีกษียณอายุ ใช้   

     ส้าเนาบัตรข้าราชการบ้านาญ 

·     เจ้าของกิจการ ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า และหนงัสือรับรองจดหมายจดทะเบียนหุน้ส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการเสียภาษี 

·     นักเรียน / นักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานการศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ ระบุชัน้เรียน 

4.  หลักฐานการเงิน (ในการออกจดหมายรับรองการเงิน กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละ

สถานฑูต) 

a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมายรับรองบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ หรือฝากประจ้า ออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษ  

(ไม่รับกระแสรายวัน) และถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลงั 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปจัจุบัน)  

b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท้าหนงัสือรับรองการันตีโดยออกจากธนาคารเปน็ภาษาอังกฤษและระบุว่าจะ

ออกค่าใช้จ่ายให้ และถ่ายส้าเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็นยอดปจัจุบัน) และเอกสารผู้ออค่าใช้จ่าย   

1.ส้าเนาบัตรประชาชน 2.หลักฐานการงาน 3.จดหมายระบุความสัมพันธ์ของผู้ออกค่าใช้จ่าย 

5.  ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประชาชน / ส้าเนาสูติบัตร ในกรณีท่ีอายุต่้ากว่า 20 ปี  

6.  ส้าเนาใบส้าคัญสมรส , หรือหย่า (กรณีท่ีสมรสแล้ว หรือหย่าแล้ว) ส้าเนาใบส้าคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 

7.  หนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีเด็กอายุไม่เกิน 20 ป ีไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดาและมารดา หรือ เดนิทางไปกับ

ท่านใดท่านหนึง่ ท้าที่เขต หรืออ้าเภอเท่านั้น พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน 

*** การพิจารณาวา่จะให้วซี่าหรอืไม่ เปน็ดุลยพนิิจของสถานฑูต มิใช้บริษัททัวร์ 

*** กรณีก่อนเดินทางไม่ถึง 10 วัน ผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธวีซ่า บริษัทฯ จ้าเปน็ต้องยึดมัดจ้า 20,000 บาท เปน็ค่าวซี่า-ค่ายกเลิกตั๋ว  

 

 
 

 


