


วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก 
– สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม

Novotel Amsterdam Schiphol Airport 
หรือเทียบเท่า

3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า 
Novotel Amsterdam Schiphol Airport 
หรือเทียบเท่า 

4 สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – ช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์ 
Novotel Amsterdam Schiphol Airport 
หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – สนามบินอาบูดาบี 

6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 

18.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อยรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่
ท่าน 

21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เท่ียวบินที่ EY407 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม 
– เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบัน
เจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  
– พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี และรอต่อเครื่อง  
02.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม เท่ียวบิน EY077  
07.50 เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ

สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมือง

หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าอัมสเติล (Amstel) เร่ิม 

ก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์  

น าท่าน ล่อง เรือหลั งคากระจก (Lover Boat) เพื่อชม
บ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่  

น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and 
Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขั้นตอน
การเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น 

(Heineken Experience) ต้นก า เนิดของเบียร์ ไฮเนเก้นอยู่ ที่ เมื อ ง
อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเน
เก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวม
บัตรค่าบัตรเข้าชม 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมือง
อัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกร
ชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 
ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมค่า
บัตรเข้าชม 
SHOPPING: นอกจากนี้ใกล้ๆกันยังมีแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นน า
มากมายอาทิ Chanel, Rimova, Louis Vuitton, Dior, Hermes, Cartier, 
Gucci, Emprio Armani, Bvlgari, Fendi, Versace, BOSS, Dolce 
Gabbana, Bottega Veneta, Burberry และอีกมากมายให้ท่านได้ช้อป
ปิ้งอย่างเพลิดเพลิน 

เย็น บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น   
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



Day3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลอง

รอบหมู่บ้านเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซ่ึง
มีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซ่ึงกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูก
ค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออก
เสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของแม่น้ าทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่
ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ าไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ าเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในที่สุด 

น าท่าน ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30-40 นาที) ** รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณี
ที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการบริการรอบเรือ ท าให้ยกเลิก
รายการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทอ้งถิ่น 
น าท่านเดินทางสู่จุดตรวจ PCR-Test เพื่อเป็นเอกสารใช้เดินทางกลับประเทศไทย หมายเหตุ: ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ค่าตรวจที่อัมเตอร์ดัมเริ่มต้นที่ 150 EUR รอ

ผลประมาณ 12-24 ชั่วโมง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
น าท่านเดินทางสู่งาน นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ (Floriade Expo 2022) ซ่ึงจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี เป็นนิทรรศการพืชสวนของชาวดัตช์ที่จะจัดขึ้นที่เมืองอัล

เมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเป็นนิทรรศการพืชสวนโลก AIPH ครั้งที่ 23 และ Floriade ครั้งที่ 7 และจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ธีมของ
งานคือ "Growing Green Cities" และจะเน้นไปที่ความจ าเป็นในการรวมธรรมชาติและเมืองเข้าด้วยกัน หมายเหตุ: ระยะเวลาจัดแสดง 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 

น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) เมื่อทานก้าวขึ้นกระเช้าเคเบิลที่มีความยาว 850 เมตร เหนืองาน Floriade ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ ทัศนียภาพอัน
งดงามของพื้นที่จัดงานจากความสูง 35 เมตร ให้ทานได้เห็นชมงานจากมุมสูงและเห็นงานทั่วทั้งงาน 

เย็น อิสระอาหารค่ าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



Day4 สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ 
– โรงงานชีส – ช้อปปิ้งจัตุรัสดมัสแควร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 

ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่(Lisse) ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และส าคัญของ
ฮอลแลนด์ สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้
ส่งเสริมการ ปลูกดอกไม้แห่งเมืองลิซเซ่ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี หมายเหตุ : สวนดอกไม้นี้
อาจแต่กต่างกันในแต่ละปี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse 

Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 
17-18 น าท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายใน
ท่านจะได้เห็นขั้นตอนการท าชีส รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง และ มีให้
ท่านเลือกซ้ือมากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของอัมสเตอร์ดัมกันเลยทีเดียว  เป็น
ที่ตั้งของสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์หลายแห่ง เช่น
พระราชวังหลวง (Royal Palace) amsonite, Clarks Amsterdam, และ
ร้านรองเท้ายอดนิยม JD Sports มีร้องเท้ามากมายหลากหลายแบนด์อยู่
ในร้านเดียว 

เย็น อิสระอาหารค่ าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว  
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day5 สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – สนามบินอาบูดาบี 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม 

12.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี เท่ียวบินที่ EY 078   
18.50 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ 
21.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินที่ EY 402 

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อม
ความประทับใจ 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ราคา 

ห้องพักเด่ียว 

12 – 17 เมษายน 2565 69,999 49,999 9,900 

03 – 08 พฤษภาคม 2565 59,999 45,999 9,900 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
นักท่องเที่ยวจา่ยตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และให้ค าแนะน าแก่ทา่น 

ส าคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทาง

น้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง

หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลา

น้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน


















