
 

9 วนั อนัซีนเนเธอร์แลนด์  

 

 
 

***บินตรงโดย...EVA AIR *** (บินตรงสู่อมัสเตอร์ดัม) 

8 – 16 เมษายน 2566 

 เร่ิมต้น…. 119,900 บาท 
 

ฮาร์เลม -อัลค์มาร์ - โฮร์น – กธูีร์น - โกรนินเกน – ป้อมบรูแตงจ์  – ปราสาทดอร์เวร์ิธ  
อาเมอร์สโฟร์ต–ยเูทรกต์ - กอรินเคม – ดอร์เดรชท์ - คินเดอร์ไดค์ – รอตเทอร์ดาม  

เดลฟท์ - เฮก - เลเดน – อมัสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 



 

9 วนั อนัซีนเนเธอร์แลนด์  
8 เม.ย. 2566  กรุงเทพ – อมัสเตอร์ดัม 
 

09.00 น. คณะพบเจา้หน้าท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้เคาน์เตอร์เชคอินสายการบิน EVA AIR เคาน์เตอร์ T ประตูทางเขา้ท่ี 10 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA AIR  เท่ียวบิน BR075 (ใช้เวลา
บินประมาณ 12.05 ชม.) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ ทั้งน้ีสายการบินฯ บริการ อาหาร
กลางวนั และอาหารค ่า บนเคร่ืองบิน 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hotel Amsterdam Airport Schipol **** หรือเทียบเท่า 
 

9 เม.ย. 2566  ฮาร์เลม -อลัค์มาร์ -  อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮาร์เลม (Haarlem) (ระยะทาง 21 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหน่ึงเมืองที่
มีเสน่ห์ทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เมืองเก่าแก่ที่มีความรุ่งเรืองในยุคทอง ในศตวรรษท่ี 16-17 เป็น
ศูนยก์ลางทางการคา้ของประเทศ โดยเฉพาะการคา้ขายหัวพนัธุ์ดอกไม้ 
น าท่านเที่ยวชม ตลาดกลางเมืองฮาร์เลม (Grote Markt) จตัุรัสขนาดใหญ่และมีสถานท่ีทางประวติัศาสตร์
ตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น มหาวิหารเซนต์บาโว ทางดา้นซ้ายมือของตลาดกลางบริเวณดา้นหนา้มหาวิหารเซนต์
บาโวมีรูปป้ัน Laurens Janszoon Coster ผูป้ระดิษฐ์แท่นพิมพที์่มีบา้นเกิดในเมืองฮาร์เลม ถ่ายรูปกบัศาลา
กลางเมืองฮาร์เลม สถานท่ีท างานของรัฐบาลเมืองฮาร์เลม อาคารสวยท่ีสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 14 
ในสไตล์ดชัต์โกธิค ส่วนดา้นหนา้อาคารมีความโดนเด่นเป็นพิเศษ ปัจจุบนัศาลากลางยงัใชส้ าหรับงาน
แต่งงานของพลเมือง 



 

 
น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตบ์าโว (The Church of Saint Bavo) หรือที่เรียกกนัในภาษาดตัช์ว่า De Grote of 
St.-Bavokerk มหาวิหารท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในเนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการบูรณะคร้ังล่าสุดในปี 1980-1985 
ภายในตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมรูปแบบกอทิกจากยุคกลางตอนปลายท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น เพดาน
ไมท่ี้สวยงาม มีออร์แกนท่ีมีช่ือเสียง (The Muller Organ) สร้างขึ้นโดย Christian Müller ผูส้ร้างออร์แกน
ชาวอมัสเตอร์ดมั (ไดรั้บการบูรณะโดย Marcussen ผูส้ร้างออร์แกนชาวเดนมาร์กในปี 1961) 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ศิลปะและวิทยาศาสตร์เทยเ์ลอร์ส (Teylers Museum) พบความมหัศจรรยข์องศิลปะ
และวิทยาศาสตร์พร้อม ๆ กนั มีการรวบรวมภาพวาด ฟอสซิล แร่ธาตุ เคร่ืองมือ และหนงัสือเก่าไวม้ากมาย 

 
น าท่านถ่ายรูป ประตูอมัสเตอร์ดมั Amsterdamse Poort ประตูเมืองฮาร์เลม ตั้ งแต่ปี 1486 ประตูเดียวท่ี
เหลืออยู่จากสิบส่ีประตูเมืองเดิม  จากนั้น น าท่านถ่ายรูป กงัหันโบราณ โลเลน เดอ อาเดรียน (De Adriaan 
Windmill) กงัหันโบราณแห่งเมืองฮาร์เล็มน้ีมีอายุราว 240 ปี คร้ังหน่ึงเคยไดร้ับความเสียหายจากไฟไหม้
อย่างหนกัในปี ค.ศ. 1932 จากนั้นจึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่  กงัหันน้ีตั้งอยู่บนท าเลที่เป็นหัวโคง้ของแม่น ้ าส
ปาร์น (Spaarne) ซ่ึงถือเป็นมุมถ่ายรูปและจุดชมวิวท่ีสวยงามมากทีเดียว  

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Verdedigingswerken_van_de_stad_Haarlem?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอลัค์มาร์ (Alkmaar) (ระยะทาง 32 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หรือเรียกว่า 

“เมืองชีส” เมืองที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกบัตลาดชีส (Alkmaar Cheese Market) ซ่ึงจดัแสดงและจ าหน่ายชีสทุกเชา้
วนัศุกร์ ระหว่างเดือนเมษายนถึงกนัยายน อลัคม์าร์ ยงัเป็นเมืองที่มีเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน มีอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่ไดร้ับการจดทะเบียนมากถึง 399 แห่ง เรียกไดว้่าแทบทุกสถานที่ที่เรา
เดินผ่าน อาจเป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่เกือบหลายร้อยปีก่อน นอกจากน้ียงัมีถนนเก่าแก่ที่สุดในเมืองอลัคม์าร์ 
ถนน Langestraat เดินเล่นชมบรรกาศของเมืองเก่าอนังดงาม น าท่านถ่ายรูปกบั ศาลากลางเมือง (Alkmaar 
City Hall) ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมที ่งดงามสร้างขึ้นระหว่างปี ค. ศ. 1509 ถึงปี ค. ศ. 1520 ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบลกัษณะเฉพาะและผสมผสานแบบดตัช์ (ศาลากลาง) รวมกบัซุ้มประตูและหอคอยใน
สไตลก์อทิก (เช่นเดียวกบัในโบสถ)์  เพลิดเพลินกบัร้านคา้จ านวนมากท่ีทอดยาวไปตามถนนความยาวเกือบ
คร่ึงกิโลเมตร รวมถึงบา้นเรือนและอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นแบบหนา้จัว่ลกัษณะพิเศษ เหมาะแก่การเดินเล่น 
ชอปปิง และเก็บภาพสวย ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

 



 

น าท ่านถ ่ายรูปกบั  หอคอย Accijnstoren หอคอย  สร้างขึ้ นในปี  1622 ส ร้างขึ้ นด้วยอิฐและกรุด้วยหิน
ธรรมชาติ หอคอยมีระฆงั เดิมเป็นส านกังานตอ้งส าแดงสินคา้น าเขา้ท่ีน่ี เพื่อเก็บภาษี ท าให้ภาษีสรรพสามิตท่ี
แหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของเมือง 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์บีทเทิล (The Beatles Museum) ซ่ึงจดัแสดงเร่ืองราววงดนตรียอดนิยมใน
ยคุ 60 The Beatles รวมถึงแผ่นเสียง อลับั้มมือสอง หนงัสือมากกว่าร้อยเล่มเกี่ยวกบั the Beatles เป็นสวรรค์
ของนกัสะสม และแฟนตวัยงของ Beatles ไดเ้ป็นอย่างดี 

 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงอมัสเตอร์ดมั (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Hilton Amsterdam Airport Schiphol **** หรือเทียบเท่า 
 
10 เม.ย. 2566  อมัสเตอร์ดัม – โฮร์น – เอ็นคูเซิน - กธูีร์น 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮร์น (Hoorn) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่มี
ความสวยงาม เมืองที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ยุคทองของดตัช์ (Dutch Golden Age) เป็นที่รู้จกั
กนัดีว่าเป็นทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งหญา้ มีพื้นที่ติดกบัทะเลสาบหลกัในฮอลแลนด์ ในอดีตนั้นเมืองโฮร์นกลาย
เป็นศูนยก์ลางส าคญัของบริษทัอินเดียตะวนัออกของดตัช์ Dutch East India Company (VOC) ซ่ึงเนน้การคา้
สินคา้โภคภณัฑ ์เช่น พริกไทย ลูกจนัทน์เทศ และกานพลู มีบทบาทส าคญัในช่วงยุคทองของชาวดตัช์ ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาท่ีเนเธอร์แลนด์มีความรุ่งเรืองและความมัง่คัง่แบบขีดสุด  

 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1622
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
https://www.beatlesmuseum.nl/


 

น าท่านเที่ยวชม เมืองโฮร์น เมืองที่มีย่านที่อยู่อาศยัที่ทนัสมยั และเป็นศูนยก์ลางเมืองประวติัศาสตร์ ซ่ึงยงัคง
สามารถเห็นและสัมผสัไดถ้ึงความมัง่คัง่ของเมืองที่สะทอ้นไปยงัส่วนที่เหลือของโลกในสมยันั้นดว้ยอาคาร
ทางประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรม และพิพิธภณัฑที์่บอกเล่าเร่ืองราวอนัยิ่งใหญ่น้ี เที่ยวชม หอคอยหลกัเมือง
โฮร์น  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1532 และเดิมที่มีสร้างเพื่อสร้างเป็นหอคอยป้องกนั หอคอยคร่ึงวงกลมมีซุ้มตรง
ดา้นในเมืองในสไตลโ์กธิคปลายดา้นทะเลมนัมีผนงักลมหนา 1.5 เมตร ปัจจุบนัใชเ้ป็นร้านอาหาร จากนั้น
น าท่านเที่ยว จตัุรัสหลกัในเมืองโฮร์น  Roode Steen จตัุรัสกลางเมืองโฮร์น ซ่ึงเป็นทางแยกจากถนนชอปปิง
และตรอกซอกซอย 6 สาย ภายในจตัุรัสแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้งของพิพิธภณัฑ์ยคุทองดตัช์ Westfries Museum 
และรูปป้ันของผูว้่าราชการจงัหวดั Jan Pieterszoon Coen รวมถึงตลาดชีสเดิมท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ี 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็นคูเซิน (Enkhuizen) เมืองที่เคยรุ่งเรืองมากในยุคล่าอาณานิคม และไดช่ื้อ
ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งการล่าปลาแฮร่ิง แต่มีเกิดก็ย่อมมีดับ เม่ือช่วงเกือบ  200 ปีก่อนเมืองก็เข้าสู่ขาลงจน
ประชากรนอ้ยลงไปพอสมควร รวมถึงเร่ืองการสร้างเขื่อนและกั้นน ้ าท าใหเ้มืองน้ีไม่สามารถเป็นเมืองท่าชั้นน า
ไดอี้กต่อไป  
น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทะเลใต้ Zuiderzeemuseum พิพิธภัณฑ์ท่ีจดัแสดง เร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวดชัตใ์นแถบทะเลใต ้ท่ีแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ Indoor และ Outdoor  ส่วนของ Indoor จะโชวพ์วกเรือไม,้ 
ของมีค่า, เคร่ืองแต่งกาย  ส่วน Outdoor จะแสดงให้ถึงวิถีชาวบ้านท่ีน่าสนใจ ท่ีแสดงให้เห็นการประกอบ
อาชีพของชาวดีชต ์เช่น ทอผา้, เล่ือยไม,้ ท าพวกแหหรืออวนจบัปลา, ต่อเรือ, ตากกุง้, ท าเชือก ฯลฯ นอกจากน้ี
ยงัมีพวกหอ้งท่ียอ้นเวลาชีวิตในศตวรรษก่อน มีเกมโบราณ และเคร่ืองสูบน ้า ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดท่ีน่ีก็คือเรือและ
บรรยากาศริมน ้าซ่ึงมีทั้ง 2 แบบคือคลองและทะเล  
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีธูร์น (Giethoorn) (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัแบบกา้วกระโดดส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวจีนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา โดย



 

สถิติท่ีถูกบนัทึกไวค้ือมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยือนหมุนเวียนราว 2 แสนคนต่อปี ได้เวลาน าท่านล่องเรือชม
ความสวยงามของหมู่บา้นกีธูร์น ชมภูมิทศัน์อนัสวยงามและความเงียบสงบของหมู่บ้านท่ีลอ้มรอบด้วยล า
คลอง เมืองกีธูร์นเป็นเมืองไร้มลภาวะ เน่ืองจากเป็นเมืองคาร์ฟรี ซ่ึงชาวเมืองสัญจรดว้ยเรือเท่านั้น จนไดรั้บ
ขนานนามว่าเป็นนครเวนิสแห่งแดนเหนือ หรือนครเวนิสแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากรอาศยัเพยีงราว 
2600 คน (***การให้บริการล่องเรือชมหมู่บา้นมีจ านวนจ ากดัในแต่ละวนั หากบริษทัเรือไม่สามารถให้บริการ
กบัคณะได ้จะท าการคืนค่าล่องเรือใหก้บัทุกท่านและน าท่านเดินชมหมู่บา้นแทน) 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแคมเปน Kampen (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  เท่ียวชมเมืองท่ี

มีประเพณีการคา้และการขนส่งมายาวนานหลายศตวรรษ ความรุ่มรวยของประวติัศาสตร์ในอดีตสะทอ้นให้
เห็นในอนุสรณ์สถานท่ีสวยงามในเขตเมืองเก่า น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าอันงดงาม ท่ีมีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานโบสถเ์ซนตนิ์โคลสั บา้นโกธิค ประตูเมือง และแบบจ าลองของเรือคา้ขายในยคุกลาง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ เมือง Zwolle (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Zwolle **** หรือเทียบเท่า 
 
11 เม.ย. 2566  โกรนินเกน – ป้อมบรูแตงจ์ - อาร์เนม 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  



 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกรนินเกน Gronnigen (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวง
ตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ เมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการศึกษา เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลยัช่ือดงัติดอนัดบัโลก 
(Groningen University)  

 น าท่านเขา้ชม โบสถ ์Martinikerk โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง โบสถแ์ละหอคอยท่ีท่ีตั้งช่ือตาม Saint Martin 
of Tours (316–397) ซ่ึงเป็นนักบุญอุปถมัภ์ของBishopric of Utrechtซ่ึง Groningen สังกัดอยู่โบสถ์แห่งน้ีเป็น
อาสนวิหารในช่วงเวลาสั้นๆ ในช่วงแรกของบาทหลวงแห่งโกรนิงเงน (ค.ศ. 1559–1594) ชม หอคอย Martini 
Tower แลนดม์าร์คและหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในเมืองโกรนินเกน ท่ีสูงถึง 97 เมตร  

  

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ศิลปะโกรนินเกิน (Groninger Museum) พิพิธภณัฑที์่รู้จกักนัดีในเร่ืองของอาคารที่มี
รูปแบบและสีสันโดดเด่น ภายในจดัแสดงเคร่ืองเงินที่สวยงามและภาพวาดเก่าแก่ของจิตกรหลายท่านได้
อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงผลงานของศิลปินสมยัใหม่และร่วมสมยั และคอลเลกชนัส าคญัในสาขาแฟชัน่การ
ออกแบบและการถ่ายภาพ นอกจากคอลเลกชนัของตวัเองแลว้ Groninger Museum ยงัมีการจดัแสดงผลงาน
ท่ีน่าสนใจจากศิลปินช่ือดงัและศิลปินนกัออกแบบที่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั  

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saint_Martin_of_Tours?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saint_Martin_of_Tours?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bishopric_of_Utrecht?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cathedral?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


 

 จากนั้นนท่าน เที่ยวชม มหาวิทยาลยัโกรนินเกน (Groningen University) หน่ึงในสถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียง
ติดอบัดบัโลกของเนเธอร์แลนด์ เขา้ชม พิพิธภณัฑ์มหาวิทยาลยั (University Museum) ที่เปิดให้เขา้ชมตั้งแต่ปี 
1987 ดา้นในมีการรวบรวมผลงานคอลเลคชนัหลากหลายดา้น ทั้งทางดา้นศิลปะและวฒันธรรม ภาพวาด 
ของสะสม เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ โครงกระดูก ห้องกายวิภาค รวมไปถึงประวตัิความเป็นมาของ
มหาวิทยาลยัโกรนิงเงินอย่างละเอียด เป็นพิพิธภณัฑที์่เต ็มไปดว้ยความรู้และสร้างแรงบนัดาลใจทาง
การศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเขา้ชม ป้อมบรูแตงจ์ หรือ ป้อมดาว แห่งเมืองโกรนินเกน ป้อมปราการแห่งศตวรรษท่ี 15 มีลกัษณะ
คลา้ยกบัดาว ซ่ึงออกแบบมาเพื่อป้องกนัการรุกรานดว้ยปืนใหญ่โดยเฉพาะโดยมีคูน ้ ากวา้งป้องกนัอีกชั้นหน่ึง 
ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ ท่ีมีหลายส่ิงยงัคงอยู่ เช่น จุดสังเกตการณ์ ปืนใหญ่โบราณหลาย
กระบอก กังหันลม นอกจากน้ีรอบๆ หมู่บ้านยงัคงมีสถาปัตยกรรม และบรรยากาศเงียบสงบเดิมๆ ร่มร่ืน
สบายๆ เรียกไดว้า่เหมือนชุมชนในฝัน 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์เนม Arnhem (ระยะทาง 171 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั NH Arnhem Rijnhotel **** หรือเทียบเท่า 
 
12 เม.ย. 2566  อาร์เนม – ปราสาทดอร์เวิร์ธ – อาเมอร์สโฟร์ต - ยูเทรกต์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท ่าน เขา้ชม ปราสาทดอร์เวิ ร์ธ (Doorwerth Castle) หน่ึงในปราสาทท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดในฮอลแลนด์ มี

ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานถึงศตวรรษท่ี 12 เยี่ยมชมปราสาทเก่าแก่ท่ีงดงาม ต่ืนตาต่ืนใจไปกับห้องโบราณท่ี
ตกแต่งอย่างหรูหรา อาคารท่ีสวยงาม ตน้ไมอ้ายุนบัศตวรรษ และสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ส ารวจ
และเพลิดเพลินกบัพิพิธภณัฑ์ท่ียอดเยี่ยมในปราสาทโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวแห่งน้ี ยอ้นเวลา



 

กลบัไปหลายศตวรรษของชีวิตชนชั้นสูงชาวดตัช์ ชมคอลเลกชัน่ภาพบุคคลท่ีน่าประทบัใจ ของเก่าล ้าค่า และ
ส่ิงประดิษฐ์ยคุกลาง 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาเมอร์สโฟร์ต (Amersfoort) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมือง

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดัอูเทร็คท ์ตั้งอยู่ตอนกลางของเนเธอร์แลนด์ เมืองสมยัใหม่ที่เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว แต่ยงัคงรักษาความเป็นศูนยก์ลางของเมืองแบบยุคกลางไวเ้ป็นอย่างดี  

 
 น าท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปดว้ยสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์หลายแห่ง ชม โบสถก์ลางเมืองอา

เมอร์สโฟร์ต (Onze Lieve Vrouwetoren) หน่ึงในสถานท่ีท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร์ของเมืองอาเมอร์สโฟร์ต 
โบสถจ์ากยุคกลางตอนปลายสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทิกราวปี ค.ศ. 1450-1500 มีความสูง 98 เมตร 
ท าให้เป็นโบสถสู์งที่สุดเป็นอนัดบัสามในเนเธอร์แลนด์รองจากมหาวิหารโดมในเมืองอูเทร็คทแ์ละโบสถ์
ใหม่ในอมัสเตอร์ดมั เที ่ยวชม ประตูเมืองอาเมอร์สโฟร์ต (Koppelpoort Gate)  สัญลกัษณ์ของเมืองที่ห้าม
พลาดอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามีความเก่าแก่ยอ้นไปถึงปี ค.ศ. 1400 ประตูจากยุคกลางมีแม่น ้ า Eem ไหลผ่าน
และมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ประตูเมืองสร้างเสร็จราวปี ค.ศ.1425 โดยผสมผสานระหว่างประตู
ทางบกกบัประตูทางน ้ าเขา้ดว้ยกนั และเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองแห่งที่สองซ่ึงสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.
1380-1450 เพลิดเพลินกบัเดินเล่นไปตามถนนช้อปป้ิงที่รายลอ้มดว้ยร้านคา้วินเทจที่มีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตวัเอง ตลอดจนคาเฟ่และร้านอาหารจ านวนมาก  



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองยูเทรกต ์(Utrecht) ) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หน่ึงใน
เมืองท่องเท่ียวอนัซีนของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงมีช่ือเสียงไม่นอ้ยไปกวา่อมัสเตอร์ดมัและเดอะเฮก เมืองยเูท
รกต์ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอร์แลนด์ และยงัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลยัอีกดว้ย ภายในเมือง
เต็มไปด้วยตึกรามบา้นช่องอนัเก่าแก่ ซ่ึงบางหลงัมีมาตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ส่วนใหญ่ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี น าท่านเดินชมความงามของตวัเมืองเก่าตลอด
สองขา้งคลองเก่าท่ีทอดยาวผา่นใจกลางของตวัเมือง 

 

 น าท่านเข้าชม ปราสาทเดอฮาร์ (De Haar Castle) ปราสาทใหญ่และหรูหราที ่สุดในเนเธอร์แลนด์ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบนีโอกอทิกบนซากปราสาทเก่าตั้งแต่ปี ค.ศ.1892 (ตวัปราสาทเดิมมีอายุตั้งแต่ศตวรรษท่ี 
13) เจา้ของเป็นชาวฝร่ังเศส Van Zuylen van Nijevelt van de Haar ใชป้ราสาทน้ีเป็นสถานที่พกัผ่อนในช่วง
หนา้ร้อนเดือนก.ย.เพียงหน่ึงเดือนต่อปี ภายในประดบัตกแต่งอย่างหรูหราราวกบัปราสาทในเทพนิยาย มี
ขนาดใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยห้องโถงขนาดใหญ่ ห ้องสมุดที่ยงัมีหนงัสือสมยัเก่า ห ้อง
รับประทานอาหารขนาดใหญ่ ห้องนอน ห้องนัง่เล่นขนาดใหญ่ พร้อมของตกแต่งและถว้ยชามมากมาย 
รวมถึงห้องครัวขนาดใหญ่ เตาและอุปกรณ์ท าครัวที่ถูกเก็บรักษาไวอ้ย่างดี   

 

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตม์าร์ติน (St. Martin’s Cathedral) โบสถแ์บบกอทิกในช่วงยุคกลาง สร้างเพื่อเป็น
เกียรติให้กบัเซนตม์าร์ติน  ในอดีตโบสถแ์ห่งน้ีเคยเป็นโบสถที์่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ แต่ตอ้งสูญเสีย
ต าแหน่งไปเน่ืองจากมหาวิหารที่อยู่ในส่วนตรงกลางระหว่างหอคอยโดมและตวัโบสถไ์ดพ้งัทลายลงจาก
พายุเทอร์นาโดท่ีตดัผ่านตวัเมืองอูเทร็คทใ์นปี ค.ศ. 1674 และไม่ไดรั้บการสร้างขึ้นมาใหม่ ชมความสวยงาม 
ดา้นใน ผนงัประดบัดว้ยหนา้ต่างกระจกสี ชม หอคอยสูงท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ (Dom Tower)  เจา้ของความ



 

สูง 112 เมตร เป็นสัญลกัษณ์และความภาคภูมิใจของเมืองอูเทร็คทม์าอย่างยาวนาน และยงัเป็นแลนด์มาร์คท่ี
ไม่ควรพลาดชมอย่างเด็ดขาด  
น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลยัยูเทรกต์ (Utrecht University) มหาวิทยาลยัเก่าแก่ ท่ีก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1636  
และมกัไดรั้บการจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่น 100 มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในโลกอยูเ่สมอ 
น าท่านล่องเรือ ไปตามคลองของเมืองยูเทรกต์ ชมความงามของเมืองอูเท็คท์ท่ีสวยงามท่ีสุดจากน ้ า ชม
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ล่องเรือตามล าคลองท่ีสวยงาม ชมและเพลิดเพลิน
กบั สะพาน และรูปป้ันท่ีสวยงามใตเ้สาไฟ Pyke Koch ตามแนว Oudegracht มีบา้นริมคลองท่ีสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Park Plaza **** หรือเทียบเท่า 

 
13 เม.ย. 2566  กอรินเคม – ดอร์เดรชท์ – คินเดอร์ไดค์ - รอตเทอร์ดาม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกอรินเคม (Gorinchem) (ระยะทาง 42 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เ มื อ ง ที่ มี
ป้ อมปราก าร ท่ี ให ญ่ ท่ี สุ ด ใน เน เธอ ร์แลนด์  ตั้งอยูร่ะหวา่งแม่น ้า Linge และแม่น ้า Merwede ในช่วงตน้
ศตวรรษท่ี 17 ได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมัย ด้วยป้อมปราการใหม่ล่าสุด เชิงเทินดินของเมืองเดิมท่ีมีป้อม
ปราการเกือบจะไม่บุบสลาย และในปี 2021 Royal Dutch Touring Club (ANWB) ไดป้ระกาศให้ Gorinchem 
เป็นเมืองท่ีมีป้อมปราการท่ีสวยงามท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์  

 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดอร์เดรชท์ (Dordrecht) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่ี
สถานที่การประชุมสมชัชารัฐอิสระคร้ังแรก (The First Free State Meeting) ในปี 1572 ซ่ึงน าไปสู่การเป็น
ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ. 2009 เมืองดอร์เดรชทเ์ป็นศูนยก์ลางการคา้และการต่อเรือ และยงั
เป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่เป็นอนัดบั 6 ของประเทศอีกดว้ย  
น าท่านเขา้ชม มหาวิหารดอร์เดรชท ์(Dordrecht Grote Kerk) หรือ Onze-Lieve-Vrouwekerk เป็นมหาวิหาร
ไมก้างเขน Brabantine-Gothic สมยัศตวรรษท่ี 15 ท่ีสร้างดว้ยหินโคง้ มีทางเดินของคณะนกัร้องประสานเสียง
และห้องสวดมนต์ท่ีเปล่งประกาย  ชมความงดงามของมหาวิหาร ไม่ว่าจะเป็นท่ี ขับร้องประสานเสียง , 
ธรรมาสน์, ออร์แกน,หนา้ต่างกระจกสี, จิตรกรรมฝาผนงัและหลุมฝังศพท่ีสวยงามมากมาย  
จากนั้น น าท่านเท่ียวชมเมืองดอร์เดรชท ์ชมความงดงามของเมือง บา้นเก่าแก่ ท่ีบางหลงัมีอายุยอ้นไปถึงช่วงปี 
1660  เดินเล่นและเพลิดเพลินไปกบัถนนชอ้ปป้ิง เก็บภาพงดงามของเมือง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ คินเดอร์ไดค์ (Kinderdjik) (ระยะทาง 15 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) น าท่านเขา้
ชม หมู่บา้นกงัหันคินเดอร์ไดค(์Kinderdijk) หมู่บา้นชาวดตัช์อยู่ทางใตข้องเนเธอร์แลนด์  สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.
1740 ท่ีน่ีเป็นจุดบรรจบของแม่น ้ า 2 สาย คือ เลค(Lek) และ นอร์ด(Noord) หมู่บา้นน้ีสร้างขึ้นบนแอ่งน ้ า เป็น
หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีกงัหันลมโบราณเก่าแก่ทั้งหมด 19 หลงั สมยัก่อน
สร้างขึ้นเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัแสดงถึงระบบจดัการน ้ าของเนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก หรือองค์การเพื่ อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ  (UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ในปีค .ศ . 
1997 น าท่านเข้าชมเป็นสถานท่ีแห่งเดียวในโลกท่ีจะได้เห็นกังหันลมจ านวนมากในพื้นท่ีไม่ใหญ่โตนัก 
ไดรู้้ประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัวิธีการท างานของกงัหนัลม และวิถีชีวิตของคนดูแลกงัหนั  

 



 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ามาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ซ่ึงมีความยาวของพื้นท่ีเทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆใน
เนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น 
เมืองแห่งสถาปัตยกรรม 

 
 น าท่านเท่ียวชม Markthal แลนด์มาร์คของเมือง ตลาดและออฟฟิสส านักงานทนัสมยัน้ีถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 

2009 ท่ีลานกวา้งใจกลางเมือง ปัจจุบนัเป็นแหล่งร่วมร้านอาหารคาเฟ่ของ Rotterdam ภายใตส้ถาปัตยกรรม
หลงัคาโคง้สูง 40 เมตรรูปตวัยูคว  ่า สร้างดว้ยหินธรรมชาติสีเทาเขม้ ด้านหน้าและหลงัติดกระจกดูคลา้ยบาน
หนา้ต่างให้คนขา้งนอกมองทะลุเขา้ไปขา้งในและยงัช่วยปล่อยแสงธรรมชาติให้ส่องผ่านเขา้มาแวะถ่ายรูปกบั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007


 

สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพาน
ซ่ึงเช่ือมเมืองสองฝ่ังท่ีถูกคัน่กลางดว้ยแม่น ้ ามาสเขา้ดว้ยกนั แวะถ่ายรูปกบั  ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอร์
ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซ่ึงรอดพน้จากการโดนถล่มเมืองโดยกองทพัของอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ ในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2  

 
 
 
 

น าท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า  39 หลงั 
ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั NH Atlanta Rotterdam **** หรือเทียบเท่า 
 
14 เม.ย. 2566  เดลฟท์ - เฮก - เลเดน - อมัสเตอร์ดัม 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท ์(Delft) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่
ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ดาม โดดเด่นด้วยบา้นเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่งประวติัศาสตร์และ
โบราณสถาน เช่น โบสถ ์อาคาร บา้นเรือนยุคเก่ายอ้นไปถึงศตวรรษท่ี 13 -15 หลายแห่ง มีทศันียภาพสวยงาม
โดยรอบ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเซรามิกและงานฝีมือขึ้นช่ือของประเทศ น าท่านเท่ียวชมเมืองและถ่ายรูปกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีขึ้นช่ือของเมืองน้ี ไม่ว่าจะเป็น วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe 
Kerk) ศาลาว่าการเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภณัฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) อิสระให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนติกของเมืองเลก็ๆแห่งน้ี  



 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เมือง
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากกรุงอมัสเตอร์ดมัและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบนักรุงเฮกเป็นท่ีตั้งของรัฐบาลดตัช ์ อาคาร
รัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ถึงแมว้่าจะ
ไม่ไดเ้ป็นเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นอกจากน้ียงัเป็นท่ีตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ ์
เป็นท่ีตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรือ พระราชวงัแห่งสันติภาพ 
(Peace Palace) ท่ีประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นท่ีตั้ งกองบัญชาการ
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบณัฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก 
และหอสมุดแห่งวงัสันติท่ีล ้าค่า นอกจากเป็นท่ีตั้งสถาบนัดงักล่าวแลว้ ท่ีวงัสันติยงัมกัจดัเทศกาลพิเศษเก่ียวกบั
นโยบายระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย  
น าท่านเข้าชม กลุ่มอาคารท่ีท าการรัฐบาล (Binnehof) จัดเป็นรัฐสภาเก่าแก่ประจ าเมือง และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในกรุงเฮก ท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 เดิมทีเป็นท่ีพ  านักของนักปกครอง
เมืองชาวดตัซ์ Floris IV และบุตรชาย ในช่วงปี 1446 และจากนั้นเหล่าผูป้กครองดตัซ์ไดต้ดัสินใจเลือกสถานท่ี
แห่งน้ีเป็นท่ีตั้ งรัฐภาพ ตั้ งแต่นั้ นมา อาคารบินเนนฮอฟก็ได้กลายเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองท่ีส าคัญของ
เนเธอร์แลนด ์

 
น าท่านเดินทางสู่ เลเดน (Leiden) (ระยะทาง 22 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เท่ียวชมเมือง เล
เดน เมืองที่ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งกุญแจ City of Keys ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการปกป้องเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1


 

และยงัมีชื่อเสียงในเร่ืองของล าคลองที่สวยงาม  น าท่านเขา้ชม โบสถ์ Hooglandse Kerk เป็นมหาวิหารไม้
กางเขนแบบกอทิกตอนปลายท่ีมีความสง่างามอีกหน่ึงแห่งของเมืองเลเดน ท่ีลอ้มรอบดว้ยคฤหาสน์ และลาน
ภายใน เป็นโบสถท่ี์สวยงามและน่าประทบัใจท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมือง โบสถแ์ห่งน้ีถูกน าไปใชเ้ป็นโบสถไ์มใ้นปี 
1315 แต่ไม่นานก็มีการสร้างโบสถหิ์นบนพื้นท่ีแห่งน้ี ในตอนทา้ยของศตวรรษท่ี 14 

 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑโ์บราณคดีแห่งชาติเมืองเลเดน (National Museum of Antiquities) พิพิธภณัฑที์่บอก
เล่าเร่ืองราวที่เนน้เก่ียวกบัอารยธรรมอียิปตโ์บราณ ประวติัศาสตร์ยุคโรมนัและกรีก โลกคลาสสิก รวมไปถึง
โบราณคดีของเนเธอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ในสมยัโรมนั ที่น่ียงัจดัแสดงวตัถุโบราณมากกว่า 1,400 ชิ้น 
เช่น โลงศพมมัม่ีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก รูปป้ันจกัรพรรดิอนัสง่างามและเคร่ืองประดบัโบราณ  

 

ถ่ายรูปกบั ประตู Zijlpoort ประตูเมืองท่ีประตูน้ีสร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1667 ใน สไตลค์ลาสสิกตามการออกแบบ
ของวิลเลม็ ฟาน เดอร์ เฮลม์ผูส้ร้างหลกั ของเมืองไลเดน  
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่อมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 46 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) ซ่ึงไดช่ื้อวา่มีล าคลองลดเล้ียวไปรอบ
เมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองน้ีเร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เนเธอร์แลนด ์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Mercure Hotel Amsterdam City **** หรือเทียบเท่า 
 
15 เม.ย. 2566  อมัสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ย่านใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตั้งของ จตัุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมือง เป็นลาน
กวา้งขนาดใหญ่ ท่ีมีสถานท่ีส าคญัๆ ตั้งอยู่มากมาย อย่างมุมหน่ึงเป็นท่ีตั้งของโบสถ์ใหม่ ท่ีสร้างขึ้นในตอน

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadspoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Classicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_der_Helm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12


 

ปลายศตวรรษท่ี 14 และผ่านการบูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงจนถึงสร้างใหม่หลายต่อหลายจนมีความสวยงามน่า
ชมเป็นอยา่งยิง่ น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียแ์ห่งเสรีภาพ เป็นรูปทรงกรวยสีขาวสูงประมาณ 70 ฟุต สร้างขึ้นใน
ปีค.ศ. 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผูท่ี้เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝ่ังตรงขา้มกบัอนุสาวรียย์งัมีอาคารเก่าแก่ท่ี
สวยงามและส าคญัคือ พระราชวงัหลวง (Koninklijk Plaeis) หรือ วงัหลวง ท่ีคร้ังแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1655 
มีจุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นท่ีวา่การอ าเภอ สร้างโดยสถาปนิกท่ีช่ือ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหนา้จัว่ของตึกแห่งน้ี
มีรูปปูนป้ันท่ีสวยงาม เป็นรูปเทพีแห่งทะเล และสัตว์ในเทพนิยายกรีก ต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หลังจากท่ี
เนเธอร์แลนด์ตกเป็นเมืองขึ้นของฝร่ังเศส พระราชวงัแห่งน้ีกลายเป็นท่ีประทบัของพระเจา้หลุยส์ โบนาปาร์ต 
น้องชายนโปเลียน โบนาปาร์ต จนถึงปี ค.ศ. 1810 เม่ือฝร่ังเศสหมดอ านาจลงก็ยงัคงใช้เป็นพระราชวงัท่ี
ประทบัของกษตัริยเ์นเธอร์แลนด์ และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาไดท้รงยา้ยไปประทบัอยู่ท่ี
เมืองเฮก 

 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัพิพิธภณัฑ์แห่งชาติเนเธอร์แลนด์ (Rijksmuseum) หรือพิพิธภณัฑ์ริกจ์ สถานท่ีท่ีสามารถ
บอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของดินแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอย่างดีโดยพิพิธภณัฑท่ี์มีอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี
แห่งน้ีคือพิพิธภัณฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศท่ีรวบรวมวตัถุโบราณ งานศิลปะเก่าแก่และทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ไวม้ากมายกวา่ 8,000 ช้ิน  

 



 

 
 

จากนั้นน าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอน
การเจียระไนเพชรให้เป็นอญัมณีท่ีมีค่าสุดและมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกจากนั้นน าท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิต
ความเป็นอยู่ชาวดชัต์ ท่ีสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมีตะขออยู่ชั้น
บนสุดของตวัอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบา้นเรือนท่ีอยู ่ริมคลองท่ีมีอยู่
มากถึง 2,500 หลงั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) ตั้ งอยู่ ท่ีชานเมืองลิซเซ่ ซ่ึ งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปท่ีใหญ่และส าคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็น
สวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผูส่้งเสริมการปลูกดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแห่งเมืองลิซเซ่ ไดใ้ชส้วนแห่งน้ี
ส่งเสริมการปลูกไมห้วัพนัธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งท่ีให้กบับริษทัผูผ้ลิตไมห้วัเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซ่ึงก็ท าให้
เกิดพนัธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผูซ้ื้อทิวลิปจากทัว่โลกจะมาชมและคดัเลือกทิวลิปท่ีตอ้งการจากแปลงสาธิต ในสวน
เคอเคนฮอฟแห่งน้ี นับเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านตน้ในแต่ละปี 
รวมทั้งไมห้ัวอ่ืนๆ เช่น ลิลล่ี แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่ดูละลานตา สวนได้
ถูกออกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ มีทางเดินร่มร่ืน บางตอนก็มีงานประติมากรรม
ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้ าและน ้ าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมาย มีการจดั
สวนตวัอย่าง การวางแผนจดัปลูกไมด้อกไมใ้บ รวมทั้งคอฟฟ่ีช็อปและร้านขายอาหาร เปิดให้เขา้ชมประมาณ
กลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี อิสระใหท้่านเดินชมสวนดอกไมต้ามอธัยาศยั  



 

 
 

17.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดมั (AMS) เพื่อเตรียมตวักลบัสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านไดท้ าคืนภาษี
และเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายจากร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR 076 (บินตรง) สายการบิน บริการอาหารค ่าและ
อาหารเชา้ 

 

16 เม.ย. 2566 กรุงเทพมหานครฯ 
 

13.40 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

9 วนั อนัซีนเนเธอร์แลนด์  
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) 8 – 16 เม.ย. 2566 
ราคาผูใ้หญ่พกัห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 119,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 18,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 114,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

120,000-150,000 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ (ขึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยน) 4,500 
 
 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น คิด ณ วนัท่ี 6/01/2023 ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่านเปิด

หอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (BR), กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 
โปรแกรมท่องเท่ียวเบเนลกัซ์ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน BR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้ 
▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋า ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าของท่านเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบ ุ



 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้น)    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
หมายเหตุ : 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 
 
 



 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 
ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า 
คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะ
หากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเนเธอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ  
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น

สีเทาใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกบัหนา้วีซ่าท่ีเคยได)้  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 



 

 
10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใช ้Bank Statement) 

 
- หนงัสือรับรองการเดินบญัชี (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น (ช่ือภาษาองักฤษตอ้งตรงกบัหนา้พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจาก
วนัท่ีจะยืน่วซ่ีา ตอ้งมีตราประทบัจากทางธนาคารทุกหนา้ 

 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทตอ่การรับรอง 1 ทา่น  

 
หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผู ้

ถูกรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์วา่เป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 
 
 
 


