
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล    

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  

หรือเทียบเท่า  

2 
หมู่บา้นกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูร์น – ล่องเรือหลงัคากระจก  
สถาบนัเจียระไนเพชร – พิพิธภณัฑแ์วนโก๊ะ–โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเกน้  
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เมืองอมัสเตอร์ดมั – จตัุรัสดมัสแควร์ – ยา่นโคมแดง 

   

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  

หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal coaster diamond  ล่องเรือ
หลงัคากระจก - คลองในอมัสเตอร์ดมั - โบสถ ์ New church  พระราชวงัหลวง
อมัสเตอร์ดมั จตัุรัสดมัสแควร์ - The Old Church - ยา่นคาลเวอร์สตรัส 

   

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  

หรือเทียบเท่า  

4 

หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk  
แลนดม์าร์ค –วนิดมิ์ลลก์งัหนัลม – พิพิธภณัฑเ์ทยเ์ลอร์–เมืองเดอะเฮก  
พิธภณัฑเ์มาริช – บินเนนฮอฟ – วงัสนัติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถเ์ซนตล์อ
เรนซ์ – บา้นลูกบาศก ์–Euromast Tower   

   

Hotel NH Atlanta 
Rotterdam 

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองแอนตเ์วร์ิป – อาสนวหิารพระแม่มารีอา – จตัุรัสกลางเมือง Grote Markt   
รูเบนส์เฮา้ส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม–จตัุรัสกร็องปลสั  
เจา้หนูนอ้ยมนัเนอเกินปิส 

   
Hotel Ramada Brussels 
หรือเทียบเท่า  

6 เมืองโรมอนด ์– Designer Outlet Roermond – สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคิปโฮล      
7 สนามบินสุวรรณภูมิ     

 



 

 

 
 

BKK  AMS AMS  BKK 

  

BR075 12.50 19.35 BR076 21.30 14.30+1 

      

 

วันเดินทาง 

ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่

รวม 

ตั๋วเครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพัก

เดี่ยว 

18 – 24 มีนาคม 

2566 
75,990 72,990 52,990 10,000 

22 – 28 เมษายน 

2566 
75,990 72,990 52,990 10,000 

29 เม.ย. – 05 

พ.ค. 2566 
79,990 76,990 56,990 10,000 

04 – 10 

พฤษภาคม 2566 
79,990 76,990 56,990 10,000 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป ีณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อ านวยความสะดวกในการ

ยื่น และให้ค าแนะน าแก่ท่าน 

อัตราค่าบริการ 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

เที่ยวบินที ่  เวลาออก             

เวลาถึง 

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA 

AIR (BR) 



 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทาํการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 

บาท/ทา่น และคา่วซี่า และชาํระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณวีนัเดนิทางน้อย
กวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี้ จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จาํนวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณทีีม่ผีู้
เดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่าํหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื
เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ
ตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจา้หน้าทีทุ่กครัง้กอ่นทาํการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น
ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการ
แนะนําเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซี่า
หมูค่ณะกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ที่
ระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลต่อการ
พจิารณาวซี่าของทา่น 

 
 
 
 
 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคปิโฮล 
 

 
09.30 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับพร้อม

อ านวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 
12.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดัมสคิปโฮลประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบิน BR075 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ12 ชัว่โมง 30 นาที 
19.30 เดินทางถึง สนามบินอมัสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด ์ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตาม

ระเบียบของสนามบิน 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

Day2 หมู่บ้านกธูีร์น–ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น–ล่องเรือหลงัคากระจก–สถาบันเจยีระไนเพชร–พพิธิภณัฑ์
แวนโก๊ะโรงงานผลติเบียร์ไฮเนเก้น –พพิธิภณัฑ์แห่งชาต ิเมืองอมัสเตอร์ดมั –จตุัรัสดมัสแควร์–ย่าน
โคมแดง 

 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกธูีร์น ( Giethoorn)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)
หมู่บา้นในฝันท่ีปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด ์(Netherlands) ใชก้ารโดยสารผา่น
ทางเรือบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั้น มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะ "เวนิสแห่ง
เนเธอร์แลนด ์( Venice of Netherland) " จากการท่ีเป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดิน
ทางผา่นคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร 

 
 



 
 
 และมีสะพานเช่ือมเพื่อใชเ้ป็นทางเดินติดต่อกนัภายในหมู่บา้นกวา่ 180 สะพาน ซ่ึงกวา่จะมาเป็นหมู่บา้นแสนสวยท่ีเราเห็นอยู่
ทุกวนัน้ี ท่ีน่ีถูกคน้พบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเม่ือปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยูเ่ตม็ไปหมด จึงไดต้ั้งช่ือวา่ "เกย์
เธนฮอร์น" ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แต่เม่ือเวลาผา่นไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในท่ีสุด ส่วนสาเหตุของ
แม่น ้าทั้งหมดซ่ึงอยูท่ี่น่ีก็เล่าต่อกนัมาวา่ เป็นเพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใชเ้ป็นเหมืองขดุถ่านหินเลนมาก่อน และรูท่ีถูกขดุนั้นก็
กลายมาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมยัก่อนก็ใชส้ายน ้าเหล่าน้ีเป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในท่ีสุด *ไม่รวมค่าบริการ
ล่องเรือหมู่บา้นกีธูร์น ( Giethoorn Boat)ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยโูร หรือประมาณ 
200-250 บาท* 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก ( Lover Boat Cruise)เพื่อชมบา้นเรือน และ วถีิ

ชีวติความเป็นอยูแ่บบชาวดชัตท่ี์ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร( Diamonds 

andJewelry Factory)อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้  านาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุด 
น าท่านผา่นชมพพิธิภัณฑ์แวนโก๊ะ  (Van Gogh Museum)
เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีทุ่มเทใหก้บัการท างานของ  Vincent 

Van Gogh พิพิธภณัฑมี์คอลเล็กชนัภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในปี 2017 หมายเหตุ: ไม่รวม
บตัรค่าบตัรเขา้ชม19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท 
น าท่านผา่นชม โรงงานผลติเบียร์ไฮเนเก้น ( Heineken Experience)ตน้ก าเนิดของเบียร์ไฮเนเกน้อยูท่ี่เมืองอมัสเตอร์ดมั 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบนัไฮเนเกน้เป็นบริษทัผลิตเบียร์รายใหญ่ท่ีสุดอนัดบั 3 ของโลก 
หมายเหตุ: ไม่รวมบตัรค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 EUR 
 
 



 
 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั พพิธิภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอมัสเตอร์ดัม ( Rijksmuseum)สถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของ
จิตรกรชาวดตัช์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้เยีย่มชมมานานนบั 10 ปีแลว้ มีจดัแสดงผลงานของเหล่าจิตร
กรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบตัรค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 20EUR 
 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ ( Dam Square)หรือจตุัรัสดาม เป็นสัญลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอาย
ของประวติัศาสตร์ และยงัเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติเพื่อเป็นการ
ระลึกถึงผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นยา่นท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนยร์วม
หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยงัเป็นสถานท่ีรวมตวัอนัมีชีวติชีวาไม่วา่ในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการ

ประทว้งต่างๆ ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดชมเม่ือไปดามสแควร์คือ แท่นหินสีขาว
ซ่ึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหาร
ผา่นศึกจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นอกจากน้ียงัมีหา้ง de Bijenkorf เป็น
หา้งท่ีตั้งอยูต่รงดมัสแควร์ เเละเป็นหา้งใหญ่สุดในอมัสเตอร์ดมั ช่ืน
ชอบการช็อปป้ิงสินคา้เเบรนดเ์นมตอ้งมาท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น Louis 
Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนดก์็มี
ใหไ้ดเ้ลือกชม รวมถึงเคร่ืองส าอาง เส้ือผา้รองเทา้หรือขนมของฝาก 

 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง  (Red Light District)แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี ท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้าถึงอมัสเตอร์ดมั เป็น
แหล่งแสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามในตูก้ระจกท่ีใหบ้ริการอยา่งถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภณัฑ ์
และ เซ็กซ์ชอ้ป จ านวนมากมาย 
 

ค ่า             อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Day3 เมืองอมัสเตอร์ดมั - เมืองลซิเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal coaster diamond -ล่องเรือ
หลงัคากระจก - คลองในอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church -พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั - 
จตุัรัสดมัสแควร์ - The Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลซิเซ่ ( Lisse)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอร์ทของ ประเทศ

เนเธอร์แลนด ์( Netherlands) ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเ้มืองหนาวใน

ไร่กวา้ง เป็นหลกั 

น าท่าน เขา้ชม เทศกาลดอกทวิลปิ ( Tulip Festival)หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ ( Keukenhof Festival)ท่ี 1 ปี จดัข้ึนเพียงคร้ัง

เดียว ประมาณ ช่วงวนัท่ี 21 มีนาคม ถึง วนัท่ี 19 พฤษภาคม ของทุกปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทิวลิปท่ีมีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ 

ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลานตา ประดบัตกแต่งรายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มร่ืน บา้งก็มีงาน

ประติมากรรมประดบัสวนสวยงามอยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้า และ น ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมต่้างๆมากมาย

ใหท้่านไดช้ม  

** การเบ่งบานของดอกทวิลปิให้ชมความสวยงาม ขึน้อยู่กบัปัจจัย

ทางสภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ ทางบริษัทจะพยายามให้ท่าน

ได้ชมความสวยงามของดอกทวิลปิให้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

โดยโปรแกรมอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมโดย

ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า ผู้เดินทาง เป็นส าคัญ ** 

 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 

น าท่านเดินทางสู่สถาบันเจียระไนเพชร( Diamonds andJewelry Factory)อุตสาหกรรมจากวทิยากรผู ้
ช านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุด จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือหลงัคากระจก ( Lover Boat Cruise)เพื่อชมบา้นเรือน และ วถีิชีวติความ
เป็นอยูแ่บบชาวดชัตท่ี์ ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 1 ชัว่โมง เป็นอีกหน่ึงกิจกรรม
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม ใหท้่านสัมผสักบัความสวยงามแห่งสายน ้าของ
เมืองอมัสเตอร์ดมัอยา่งใกลชิ้ด โดยเรือท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะล่องไปบนผนืน ้า
ตามคลองเฮเรนกราทช์ ( Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ ( Keizersgracht) และ 
พรินเซนกราทช์ ( Prinsengracht) ซ่ึงเป็นคลองท่ีมีช่ือเสียงของอมัสเตอร์ดมั 
และลอดผา่นใตส้ะพานท่ีสวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผา่นเส้นทางน ้ารอบๆ 

เมือง  จากนั้นน าท่านท่องเท่ียวรอบเมืองอมัสเตอร์ดมั เร่ิมท่ี โบสถ์ New 
churchเป็นโบสถศ์ตวรรษท่ี 15 ในอมัสเตอร์ดมัท่ีตั้งอยูบ่น Dam Square ถดัจาก

พระบรมมหาราชวงั เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบนั
เป็นของคริสตจกัรโปรเตสแตนตใ์นเนเธอร์แลนด ์ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีจดัแสดง

นิทรรศการ ใหถ่้ายภาพความสวยงามดา้นนอกกบั พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดัม ( Royal Palace)อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่าท่ีสุด
ของเนเธอแลนด ์สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา้หลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาวา่การมาก่อน ปัจจุบนั
ถูกใชส้ าหรับกิจกรรมในพระราชส านกัและกิจกรรมระดบัประเทศ 
 
 
 



 
 
น าท่านไปยงั จัตุรัสดัมสแควร์( Dam Square)เป็นสัญลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ โดยเป็น
ท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นยา่นท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคาร
เก่าแก่ ศูนยร์วมหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Churchเป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในอมัสเตอร์ดมัและเป็น
สถาบนัศิลปะท่ีอายนุอ้ยท่ีสุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจตุัรัสรอบๆ โบสถคื์อ Oudekerksplein ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ย่านคาลเวอร์
สตรัส Kalverstraatเป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีพลุกพล่านในอมัสเตอร์ดมั เป็นสินคา้แฟชัน่แนวไฮสตรีท รองเทา้และกระเป๋า เช่น 
H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยนีส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมีร้านบูติก หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ 
น ้าหอม ของขวญัและของท่ีระลึกพิเศษมากมายใหทุ้กท่านไดซ้ื้อเป็นของฝากอีกดว้ย 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 
 

Day4 หมู่บ้านกงัหันลม ซานส์ สคนัส์ – โรงงานชีส –เมืองฮาร์เลม –Grote Kerk –แลนด์มาร์ค วนิด์มิลล์
กงัหันลม–พพิธิภณัฑ์เทย์เลอร์เมืองเดอะเฮก –พธิภณัฑ์เมาริช–บินเนนฮอฟ–วงัสันตภิาพ–เมืองรอต
เทอร์ดาม–โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์–บ้านลูกบาศก์Euromast Tower  

 

 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหันลม ซานส์ สคันส์ ( Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบนัเป็น
พิพิธภณัฑเ์ปิดของประเทศเนเธอร์แลนด ์ท่านสามารถเขา้ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ท่ีใชก้งัหนัลมกวา่ร้อยแห่ง ใน
งานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 อิสระใหท้่านเดินช่ืนชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 



 
 
   น าท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory)เม่ือเขา้ไปยงัภายในท่านจะไดเ้ห็นขั้นตอนการท าชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสใหท้่าน
ไดล้ิ้มลอง ท่านยงัสามารถเลือกซ้ือชีสต่างๆได ้
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เลม  (Heerlem) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป็นนครและเทศบาลใน
ประเทศเนเธอร์แลนด ์ถูกยกระดบัเป็นเมืองเม่ือปี ค.ศ. 1245 และสร้างก าแพงเมืองแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1270  

 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerkท่ีตั้งอยูใ่นจตุัรัส  Grote Markt เป็นโบสถช์ั้นน าในฮาร์เลม
และเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีคนรู้จกัมากท่ีสุดของเมือง สร้างข้ึนในทศวรรษท่ี 1500 โบสถ ์ Grote Kerk ไดย้นืหยดัใน
ฐานะโครงสร้างอนัโอ่อ่าในใจกลางฮาร์เลม ดว้ยหนา้ต่างกระจกสีท่ีสวยงาม และการออกแบบท่ีสวยงามพร้อมคานเพดานไม ้
โบสถแ์ห่งน้ีจึงเป็นโครงสร้างทางศาสนาท่ียอดเยีย่ม 
น าท่านถ่ายรูปกบั แลนด์มาร์ค วนิด์มิลล์กงัหันลม  (Landmark Windmill)ฮาร์เลมเป็นท่ีตั้งของกงัหนัลม  Moeln De Adriaan 
ซ่ึงเดิมสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2321 โครงสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีเป็นการบูรณะใหม่เน่ืองจากของเดิมถูกไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2481 
น าท่านผา่นชม พพิธิภัรฑ์เทย์เลอร์  (Teylers Museum) พิพิธภณัฑเ์ทยเ์ลอร์ เป็นอาคารอนัโอ่อ่าริมแม่น ้า มีสถานท่ีท่องเท่ียว
สามแห่งในรูปแบบของงานศิลปะ ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติ และคอลเล็กชนั วทิยาศาสตร์  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป็นท่ีตั้งของ
รัฐบาลเนเธอร์แลนดแ์ละศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศหรือศาลโลก 
น าท่านผา่นชม พพิธิภัณฑ์เมาริช (Mauritshuis Museum) เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีตั้งอยูใ่นใจกลาง  The Hague อาคารน้ีสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1636 ในสไตลด์ตัช์คลาสสิก มีคอลเล็กชัน่งานศิลปะภายในพิพิธภณัฑมี์มากมาย กวา่ 800 ช้ิน 

 

น าท่านชม บินเนนฮอฟ  (Binnenhof)อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัคงใชง้านอยู ่สร้างข้ึนคั้งแรกใน
ทศวรรษ 1200 ไม่ค่อยมีใครรู้จกัประวติัศาสตร์ยคุแรกๆ ของอาคารน้ีมากนกั แต่ในไม่ชา้ก็กลายเป็นสถานท่ีส าคญัส าหรับการ
ประชุมทางการเมืองตลอดช่วงทศวรรษ 1600 
น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก วงัสันติภาพ  (Peace Palace)อาคารส าหรับบริหารงานกฎหมายและเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงศาลยติุธรรมระหวา่งประเทศ อาคารน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตลนี์โอเรเนซองส์ท่ีสวยงาม 

 
 



 
และมีรายละเอียดสูง พร้อมดว้ยหอระฆงัขนาดใหญ่และส่วนหนา้ท่ีโคง้อนัวจิิตรงดงาม ภายในวงัค่อนขา้งหรูหราและมีรูปป้ัน
คร่ึงตวัของผูมี้ช่ือเสียงอยา่งคานธีและเนลสัน แมนเดลา 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม  (Rotterdam) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอร์ดาม เป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด ์รอตเทอร์ดามเป็นท่ีตั้งของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของยโุรป จึงเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง
และเศรษฐกิจท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เป็นท่ีตั้งของมหาวทิยาลยัท่ีมืช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวทิยาลยัอีราสมุส ซ่ึงมีช่ือเสียง
ทางดา้นเศรษศาสตร์ และสถาบนัสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด ์เป็นมหานครริมน ้า เมืองหลวงทางวฒันธรรม มีมรดก
ทางการเดินสมุทร และมีสถาปัตยกรรมยคุใหม่ตั้งอยูม่ากมาย รอตเทอร์ดามไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัจากสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 จึงไดมี้การสร้างบูรณะสร้างอาคารใหม่รวมถึงตึกระฟ้าจ านวนมากมาย จน ในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรม จากการท่ีตั้งอยูบ่ริเวณปากน ้าแม่น ้าไรน์ แม่น ้าเมิซ และแม่น ้าสเกลต ์รอตเทอร์ดามจึง
เป็นจุดเร่ิมตน้สู่การคมนาคมทางเรือสู่ภูมิภาคอ่ืนของยโุรปตะวนัตก รวมถึงเขตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนั มีโครงข่าย
ระบบ ราง ถนน คลองเช่ือมจนรอตเทอร์ดามไดรั้บฉายาวา่ ประตูสู่ยุโรป 

 น าท่านชม The Old Harborท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ท่ีมีร้านต่างๆมากมายใหท้่านไดเ้ดินชม 
 
                  น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์  (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป็น

สถาปัตยกรรมยคุกลางเพียงช้ินเดียวท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นเร็อตเตอร์ดมั โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1449 และถูกเพิ่มเขา้มา
ในช่วงหลาปีท่ีผา่นมา โบสถแ์ห่งน้ีเป็นหน่ึงในอาคารท่ีสร้างดว้ยหินทั้งหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดมั และเคยเป็น
สถานท่ีส าหรับจดังานส าคญัๆมากมาย โบสถแ์ห่งน้ีตั้งอยูใ่นใจกลางเมืองเก่า ใหลก้บัพิพิธภณัฑก์ารเดินเรือและสะพาน  
Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถค์่อนขา้งสวยงามดว้ยซุม้ประตูโคง้มากมาย เพดานโคง้สูงและหินสีสรรต่างๆทาง
ศาสนาอนัวจิิตรบรรจง 

 น าท่านชม  บ้านลูกบาศก์ (The Cube House)บล็อกท่ีอยูอ่าศยัท่ีแปลกประหลาดน้ีออกแบบโดย  Piet Blom และลูกบาศกท่ี์
ประกอบข้ึนจะเอียงท ามุม 45 องศา ลูกบาศกไ์ม่เหมือนบา้นแบบอ่ืนท่ีจะไดเ้ห็นง่ายๆและเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ เม่ือมอง
ระยะไกลโครงสร้างน้ีดูเหมือนเกมส์คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหน่ึงในลูกบาศกเ์ปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ชมได้
เราจะไดเ้ห็นวา่ภายในเป็นอยา่งไร 

                  ผา่นชมEuromast Tower เป็นสถานีสังเกตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนในปี 1960 เพื่อใหม้องเห็นทศันียภาพรอบดา้นของ  Rotterdam 
City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในรอตเตอร์ดมั หอคอยน้ีประกอบดว้ยร้านอาหาร หอ้งประชุม
ทางธุรกิจ หอ้งชุดในโรงแรม และจุดชมววิ  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
ท่ีพกั Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



 

Day5 เมืองแอนต์เวร์ิป –อาสนวหิารพรแม่มารีอา – จตุัรัสกลางเมือง Grote Markt –รูเบนส์เฮ้าส์ – เมือง
บรัสเซลส์ – อะโตเมียมจตุัรัสกร็องปลสั–เจ้าหนูน้อยมันเนอเกนิปิส 

 
 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวร์ิป  (Antwerp)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 .30 ชัว่โมง)เป็นเมืองในประเทศเบลเยีย่ม 

แอนตเ์วร์ิป เพี้ยนมาจากค าวา่ อนัตแ์วร์เปิน (Antwerpen) ท่ีมาจากค าวา่  Hand Werpen ซ่ึงแปลวา่ โยนมือลงแม่น ้า ท่ีมาจาก
นิทานปรัมปราพื้นบา้นท่ีเล่าถึงยกัษต์นหน่ึงช่ือ ดรูโอน อนัติโก  (Druon Antigoon) โดยอาศยัอยูใ่กลแ้ม่น ้าสเกลท ์คอยเก็บ
ส่วยหรือค่าผา่นทางจากนกัเดินเรือท่ีใชเ้ส้นทางสัญจรผา่นแม่น ้าสเกลท ์หากนกัเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผา่นทางก็จะถูก
จบัตดัมือและโยนมือทิ้งแม่น ้า ต่อมา ซิลวอุิส บราโบ  (Silvius Brabo) ทหารโรมนัท่ีไม่พอใจกบัการกระท าของดรุโอน อนัติ
โกน จึงวางแผนฆ่ายกัษทิ์้งลงในแม่น ้า เหมือนกบัท่ีเคยท ากบัคนอ่ืน ในปัจจุบนัสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบันิทานปรัมปราเร่ือง
น้ียงัปรากฎใหเ้ห็นอยูท่ ั้งช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม 
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั อาสนวหิารพระแม่มารีอา (Cathedral of Our Lady)มหาวหิารท่ีสูงท่ีสุด  in the Low Countries
เป็นท่ีช่ืนชมทั้งจากภายในภายนอก ใชเ้วลาสร้าง 169 ปีก่อนจะแลว้เสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นไดจ้ากหลาย
พื้นท่ีของเมือง 
น าท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Grote Marktมีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 และเป็นตวัอยา่งท่ีสวยงามของสถาปัตยกรรมในยคุนั้น เป็น
ท่ีตั้งของศาลากลางจงัหวดัเป็นศูนยก์ลางและสร้างข้ึนในสไตลเ์รเนสซองและโกธิกรูปป้ันท่ีใจกลางจตุัรัสเป็น  Brabo นกัฆ่า
ยกัษใ์นต านานและมีมาตั้งแต่ปี 1887 ณ ถนน Hofstraat 
น าท่านผา่นชม รูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis)บา้นเก่าของจิตรกร  Pieter Paul Rubens บา้นน้ีสร้างข้ึนโดยรูเบนส์เองเพื่อใชเ้ป็นท่ี
อาศยัและเป็นสตูดิโอ ส าหรับใหเ้ขาท างาน ตวัอาคารอยูใ่นสภาพทรุดโทรมก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่ึงเร่ิมในปี 
2480 ขณะน้ีอาคารไดก้ลบัมาสมบูรณ์แลว้ แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเคร่ืองเรือนในสมยัท่ีจิตรกรอาศยัอยูท่ี่น่ี 
บา้นยงัจดัแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายช้ิน 

 
 



เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 
                 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) แควน้นครหลวงบรัสเซลส์ เป็นเมือง

หลวงของประเทศเบลเยีย่ม บรัสเซลส์เป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวา่งประเทศท่ีส าคญัหลายแห่ง หน่วยงานส าคญัของสหภาพ
ยโุรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการยโุรป  (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรป( Council of the 
European Union) ท่ีมีส านกังานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากน้ีบรัสเซลส์ยงัเป็นท่ีตั้งของนาโต  (NATO) อีกดว้ย ท าให้
หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจ าสหภาพยโุรป และ
สถานฑูตประจ านาโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บรัสเซลส์ เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและประวติัศาสตร์อนัน่าท่ึงท่ีอดัแน่นอยูใ่นทุกถนน  
 น าท่านถ่ายรูปดา้นอกกบั อะโตเมียม  (Atomium)ท่ีตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะ  Heysel 

Park ทางตะวนัตกของเมือง เป็นแบบจ าลองอะตอมท่ีน่าตะลึง ซ่ึงมีความสูงถึง 
100 เมตร ประกอบดว้ยวตัถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผา่นศูนยก์ลางขนาด 
18 เมตร หนกัประมาณ 2 ,400 ตนัใชเ้วลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน 
ประติมากรรมน้ีสร้างข้ึนในปี 1958 

 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลสั  (The Grand Place)จตุัรัสหลกัแห่งกรุงบรัสเซลส์ 
ซ่ึงรายลอ้มดว้ยเหล่าอาคารเก่าอนัสวยงามและกลมกลืนกนัทางสถาปัตยกรรม และถือวา่เป็น
จตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดในโลก จตุัรัสแห่งน้ีมีความกวา้ง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจุบนั  จตุัรัสแห่งน้ี ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมโดยองค์การยูเนสโก 
 
 
 
 
 
 



น าท่านถ่ายรูปกบั  เจ้าหนูน้อยมันเนอเกนิปิส  (Manneken Pis) แปลวา่ เด็กชายก าลงัปัสสาวะ  เป็นน ้าพุขนาดเล็กหล่อดว้ย
ทองแดง เป็นรูปป้ันเด็กชายยนืเปลือยกายก าลงัปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยูใ่จกลางกรุงบรัสเซลส์ 
ออกแบบโดย เฌโรม ดูวแ์กนวั ช่างหล่อชาวฝร่ังเศส ไดรั้บการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีต านานเล่าวา่ รูปป้ันน้ีเดิมสร้างข้ึนใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ดว้ยหินแกะสลกั ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยูท่่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงขา้มน าระเบิดมาวางไวท่ี้
ก าแพงเมือง เด็กชายคนหน่ึงช่ือ ยลีูยนัสเกอ  (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและ
ป้องกนัเมืองไว ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกัน้ีไวเ้พื่อระลึกถึงความกลา้หาญ ต่อมารูปสลกัน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายคร้ัง จึงถูก
แทนท่ีรูปหล่อตวัปัจจุบนั 

ค ่า            อิสระอาหารค ่า ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 
ท่ีพกั        HOTEL Ramada Brusselsระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 
 

Day6 โรมอนด์ –Designer Outlet Roermond – สนามบินอมัสเตอร์ดมัสคปิโฮล 
 

 
เช้า      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์  (Roermond)(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ  1.30 ชัว่โมง) เพื่อน าท่านเดินทางสู่ Designer 
Outlet Roermondเป็นเอาทเ์ล็ทจ าหน่ายสินคา้แบรดเ์นมช่ือดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกติอยา่งนอ้ย 30 
เปอร์เซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นตห์รือมากกวา่ ท าใหเ้ป็นสถานท่ี
ท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากจากนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

เทีย่ง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 
   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดัมสคิปโฮลประเทศเนเธอร์แลนด ์ 
21.40   น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบิน EVA AIRWAYSเท่ียวบินท่ีBR 076 

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ12 ชัว่โมง 30 นาที 
 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 



 

 
13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 


