
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทัวร ์ 
อาหาร  

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคปิโฮล  
  

Hotel Park Plaza 

Amsterdam 

Airport  

หรือเทียบเท่า 

 

2 

หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือ

หลังคากระจก  

สถาบันเจียระไนเพชร  –  พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ  –

โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมือง

อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง 

   

Hotel Park Plaza 

Amsterdam 

Airport  

หรือเทียบเท่า 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       AMS AMS       BKK 

  

BR075 12.50 19.35 BR076 21.30 14.30+1 

      

3 

เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal 

coaster diamond  ล่องเรือหลังคากระจก - คลองใน

อัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church  พระราชวังหลวง

อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church - ย่าน

คาลเวอร์สตรัส 

   

Hotel Park Plaza 

Amsterdam 

Airport  

หรือเทียบเท่า 

 

4 

หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์

เลม – Grote Kerk  

แลนด์มาร์ค – วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ 

– เมืองเดอะเฮก  

พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมือง

รอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ – 

Euromast Tower   

   

Hotel NH Atlanta 

Rotterdam 

หรือเทียบเท่า 

 

5 

เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตุรัส

กลางเมือง Grote Markt   

รู เบนส์ เฮ้าส์  –  เ มืองบรัส เซลส์  –  อะโต เ มียม – 

จัตุรัสกร็องปลัส  

เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส 

   

Hotel Ramada 

Brussels 

หรือเทียบเท่า 

 

6 
เ มื อ ง โ ร มอน ด์  –  Designer Outlet Roermond – 

สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล     
 

7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

   

โปรแกรมเดนิทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA 

AIR (BR) 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถ ึง 



 
 

 

วันเดินทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/

ท่าน 

(อายุไม่เกิน 

12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่

รวม 

ตั๋วเครือ่งบนิ 

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 

อัตราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 

20,000 บาท 

 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร ์ข ้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 

นักท่องเทีย่วจา่ยตามจรงิกบัศูนยย์ื่น โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการ

ยื่น และให้ค าแนะน าแก่ท่าน  

 

ส ำคัญโปรดอ่ำน 

1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 

20,000 บำท/ท่ำน และค่ำวีซ่ำ และช ำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง กรณีวัน

เดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน 100% เท่ำน้ัน 

2. อัตรำค่ำบริกำรน้ี จ ำเป็นต้องมีผู้เดินทำง จ ำนวน 10 ท่ำน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้

เดินทำงไม่ถึงตำมจ ำนวนท่ีก ำหนด ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ

อัตราค่าบริการ 



 
 

เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำม

ต้องกำร) 

3. ท่ำนท่ีต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีทุกครั้งก่อนท ำกำรออกบัตรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยน

ไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเพียง

กำรแนะน ำเท่ำน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องกำรเดินทำงโปรแกรมข้ำงต้นควรท ำกำรจอง และ ส่งเอกสำรเพ่ือขอวีซ่ำ

หมู่คณะก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หำกระยะเวลำน้อยกว่ำท่ี

ระบุไว้ข้ำงต้น ขอสงวนสิทธ์ิในกำรขอวีซ่ำประเภทอื่นซึ่งอำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม หรือมีผลต่อ

กำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน 

 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบินอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล 

 

 

09.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

12.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน EVA 

AIRWAYS เท่ียวบิน BR075 

              (บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรบั

สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 



 
 

 

Day2 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบนัเจยีระไน

เพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืง

อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านกีธูร ์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านในฝันท่ีปราศจากถนน 

ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่าน

ทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่าน้ัน มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันดีใน

ฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จาก

การท่ีเป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมี

ความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใช้เป็น

ทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมา

เป็นหมู่บ้านแสนสวยท่ีเราเห็นอยู่ทุกวันน้ี ท่ีน่ีถูกค้นพบโดยชาว

เมดิเตอร์เรเนียนเม่ือปี 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยู่

เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถึง เขาแพะ 

แต่เม่ือเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในท่ีสุด ส่วนสาเหตุของ

แม่น้ าท้ังหมดซึ่งอยู่ท่ีน่ีก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใช้เป็นเหมืองขุดถ่านหิน

เลนมาก่อน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเป็นทางให้น้ าไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ า

เหล่าน้ีเป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในท่ีสุด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn 

Boat) ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 

200-250 บาท* 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 



 
 

 

 น าท่าน ล่องเร ือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชม

บ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ท่ี ใช้เวลาล่องเรอื

ประมาณ 1 ชั่วโมง 

น าท่านเดินทางสู่  สถาบันเจ ียระไนเพช ร 

( Diamonds and Jewelry Factory) 

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจน

ข้ันตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมี  

         ค่าท่ีสุด 

น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ  (Van Gogh Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีทุ่มเท

ให้กับการท างานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาด

ของแวนโก๊ะท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ในปี 2017  หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro 

หรือ ประมาณ 760 บาท 

น าท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบ ียร ์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ตน้ก าเนิดของเบยีร์

ไฮเนเก้นอยู่ท่ีเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮ

เนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรคา่บตัรเข้า

ชมประมาณ 18 EUR 

น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) 

สถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เปิดให้นักท่องเท่ียวเข้า

เย่ียมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวม

บัตรค่าบัตรเข้าชมประมาณ 20 EUR 

น าท่านเดินทางสู่ จ ัต ุร ัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป็นสัญลักษณ์ของ

อัมสเตอร์ดัมท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และยังเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังหลวง 

(Royal Palace) โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ

ของสงครามโลกครั้งท่ี 2  และเป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวม

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ท้ังยังเป็นสถานท่ีรวมตัวอันมี

ชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งท่ี

ไม่ควรพลาดชมเม่ือไปดามสแควร์  คือ  แท่นหินสีขาวซึ่ง เป็น

อนุสาวรีย์แห่งชาติท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผา่น

ศึกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากน้ียังมีห้าง de Bijenkorf เป็น

ห้างท่ีตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป็นห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดัม ชื่น

ชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น Louis 

Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบ

รนด์ก็มีให้ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องส าอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตร ีท่ีไม่ควรพลาด

เม่ือได้มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป็นแหล่งแสงสียามค่ าคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกท่ี

ให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จ านวนมากมาย 

ค่ า           อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ท่ีพัก         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองอัมสเตอร์ด ัม - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงำนเพชร Royal 

coaster diamond - ล่องเร ือหลังคำกระจก - คลองในอัมสเตอร์ด ัม - โบสถ ์New 

church - พระรำชวังหลวงอัมสเตอรด์มั - จตัรุสัดมัสแควร ์- The Old Church - ยำ่น

คำลเวอร์สตรัส 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆบรรยากาศ

เหมือนรีสอร์ทของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีประชากรส่วนใหญ่ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไม้เมืองหนาวในไร่กว้าง เป็นหลัก 

น าท่าน เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกควิเคนฮอฟ (Keukenhof 

Festival) ท่ี 1 ปี จัดข้ึนเพียงครั้งเดียว ประมาณ ช่วงวันท่ี 21 มีนาคม ถึง วันท่ี 19 พฤษภาคม 

ของทุกปี ภายในประกอบไปด้วยดอกทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดู

ละลานตา ประดับตกแต่งรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงาน



 
 

ประติมากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มีสระน้ า และ น้ าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ 

เก่ียวกับดอกไม้ต่างๆมากมายให้ท่านได้ชม  

** การเบง่บานของดอกทวิลปิใหช้มความสวยงาม ขึน้อยูก่บัปจัจยัทางสภาพภมูอิากาศเปน็ส าคญั 

ทางบริษ ัทจะพยายามใหท้า่นไดช้มความสวยงามของดอกทวิลปิใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้โดย

โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง เปน็

ส าค ัญ ** 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบันเจ ียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 

Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนข้ันตอน

การเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีท่ีมีค่าท่ีสุด จากน้ันน าท่าน 

ล่องเร ือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชม

บ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชตท่ี์ ใชเ้วลา

ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่องเท่ียวท่ี

ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัส กับความสวยงามแห่ง

สายน้ าของเ มืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือ

ท่องเท่ียวเหล่าน้ีจะล่องไปบนผืนน้ าตามคลองเฮเรนก

ราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) 

และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองท่ีมี

ชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานท่ีสวยงาม

หลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน้ ารอบๆ เมือง  จากน้ันน าท่าน



 
 

ท่องเท่ียวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เริ่มท่ี โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษท่ี 15 ในอมัสเตอรดั์ม

ท่ีตั้งอยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch 

Reformed Churchปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็น

พ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม 

(Royal Palace) อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 

โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับ

กิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ 

 

น าท่านไปยัง จ ัต ุร ัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่

อายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือ

ของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 

ร้านอาหาร และคาเฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็น

สถาบันศิลปะท่ีอายุน้อยท่ีสุด (ตั้งแต่ปี 2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่าน

ได้อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตร ัส Kalverstraat เป็นถนนช้อปปิ้งท่ีพลกุพลา่นในอมัสเตอรดั์ม 

เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, 

กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 

น้ าหอม ของขวัญและของท่ีระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื้อเป็นของฝากอีกด้วย 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า  

 

 



 
 

Day4  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมอืงฮารเ์ลม – Grote Kerk – แลนดม์ารค์ 

วินด์ม ิลล์กังหันลม – พพิธิภณัฑเ์ทยเ์ลอร ์– เมอืงเดอะเฮก – พธิภณัฑเ์มารชิ – บนิเนนฮอฟ 

– วังสันติภาพ – เม ืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์  

          Euromast Tower   

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวถีิชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 

อิสระให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   น าท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เม่ือเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นข้ันตอนการท า

ชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยังสามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร ์เลม (Heerlem) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮารเ์ลม 

เป็นนครและเทศบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ ถูกยกระดับเป็นเมืองเม่ือปี ค.ศ. 1245 และสร้าง

ก าแพงเมืองแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1270  

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerk  ท่ีตั้งอยู่ในจัตุรัส Grote 

Markt เป็นโบสถ์ชั้นน าในฮาร์เลมและเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคัญท่ีคนรู้จักมากท่ีสุดของเมือง 

สร้างข้ึนในทศวรรษท่ี 1500 โบสถ์ Grote Kerk ได้ยืนหยัดในฐานะโครงสร้างอันโอ่อ่าในใจ

กลางฮาร์เลม ด้วยหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงาม และการออกแบบท่ีสวยงามพร้อมคานเพดานไม้ 

โบสถ์แห่งน้ีจึงเป็นโครงสร้างทางศาสนาท่ียอดเย่ียม 

น าท่านถ่ายรูปกับ แลนด์มาร ์ค วินด์มิลล์กังหันลม  (Landmark Windmill) ฮารเ์ลมเปน็ท่ีตัง้ของ

กังหันลม Moeln De Adriaan ซึ่งเดิมสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2321 โครงสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบันน้ี

เป็นการบูรณะใหม่เน่ืองจากของเดิมถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2481  

น าท่านผ่านชม พิพิธภัรฑ์เทย์เลอร ์ (Teylers Museum) พิพิธภณัฑเ์ทย์เลอร ์เปน็อาคารอนัโอ่

อ่าริมแม่น้ า มีสถานท่ีท่องเท่ียวสามแห่งในรูปแบบของงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และ

คอลเล็กชัน วิทยาศาสตร์  

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป็นท่ีตั้งของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ

ศาลโลก 

น าท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์เมาร ิช  (Mauritshuis Museum) เปน็พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีตัง้อยู่ในใจ

กลาง The Hague อาคารน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1636 ในสไตล์ดัตช์คลาสสิก มีคอลเล็กชั่นงาน

ศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย กว่า 800 ชิ้น 



 
 

 

 

น าท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ท่ีสุดท่ียังคง

ใช้งานอยู่ สร้างข้ึนคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของ

อาคารน้ีมากนัก แต่ในไม่ช้าก็กลายเป็นสถานท่ีส าคัญส าหรับการประชุมทางการเมืองตลอด

ช่วงทศวรรษ 1600 

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารส าหรับบริหารงานกฎหมายและ

เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อาคารน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 

2456 และมีการออกแบบสไตล์นีโอเรเนซองส์ท่ีสวยงามและมีรายละเอียดสูง พรอ้มด้วยหอระฆงั

ขนาดใหญ่และส่วนหน้าท่ีโค้งอันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนข้างหรูหราและมีรูปปั้นครึง่ตวัของ

ผู้มีชื่อเสียงอย่างคานธีและเนลสัน แมนเดลา 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 

รอตเทอร์ดาม เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ รอตเทอร์ดามเป็นท่ีตั้ง

ของท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรป จึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจท่ีส าคัญแห่งหน่ึง เปน็

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีมืชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้าน

เศรษศาสตร์ และสถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นมหานครริมน้ า เมืองหลวงทาง

วัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ตั้งอยู่มากมาย รอตเทอร์ดาม

ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงได้มีการสร้างบูรณะสร้างอาคารใหม่

รวมถึงตึกระฟ้าจ านวนมากมาย จน ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น เมือง

แห่งสถาปัตยกรรม จากการท่ีตั้งอยู่บริเวณปากน้ าแม่น้ าไรน์ แม่น้ าเมิซ และแม่น้ าสเกลต์ รอต

เทอร์ดามจึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การคมนาคมทางเรือสู่ภูมิภาคอื่นของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขต

อุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงข่ายระบบ ราง ถนน คลองเชื่อมจนรอตเทอร์ดามได้รบั

ฉายาว่า ประตูสู่ยุโรป  

 น าท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ท่ีมีร้านต่างๆ

มากมายให้ท่านได้เดินชม 



 
 

               น าท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ ์(Grote of Sint Laurenskerk or  The Church 

of Saint Laurence) เป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางเพียงชิ้นเดียวท่ียังหลงเหลอือยู่ในเรอ็ตเตอรดั์ม 

โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 1449 และถูกเพ่ิมเข้ามาในช่วงหลาปีท่ีผ่านมา โบสถ์แห่งน้ีเป็นหน่ึง

ในอาคารท่ีสร้างด้วยหินท้ังหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดัม และเคยเป็นสถานท่ีส าหรบัจดังาน

ส าคัญๆมากมาย โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเก่า ใหล้กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและ

สะพาน Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถ์ค่อนข้างสวยงามด้วยซุ้มประตูโค้งมากมาย 

เพดานโค้งสูงและหินสีสรรต่างๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง 

 น าท่านชม บ้านลูกบาศก์ (The Cube House) บล็อกท่ีอยู่อาศัยท่ีแปลกประหลาดน้ีออกแบบ

โดย Piet Blom และลูกบาศก์ท่ีประกอบข้ึนจะเอียงท ามุม 45 องศา ลูกบาศก์ไม่เหมือนบ้านแบบ

อื่นท่ีจะได้เห็นง่ายๆและเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ เม่ือมองระยะไกลโครงสร้างน้ีดูเหมือนเกมส์

คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหน่ึงในลูกบาศก์เปิดให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าชมได้เราจะ

ได้เห็นว่าภายในเป็นอย่างไร 

               ผ่านชม Euromast Tower  เป็นสถานีสังเกตุการณ์ท่ีสร้างข้ึนในปี 1960 เพ่ือให้มองเห็น

ทัศนียภาพรอบด้านของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารท่ีสูง

ท่ีสุดในรอตเตอร์ดัม หอคอยน้ีประกอบด้วยร้านอาหาร ห้องประชุมทางธุรกิจ ห้องชดุในโรงแรม 

และจุดชมวิว  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 



 
 

 

Day5 เม ืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รเูบนส์

เฮ้าส์ – เม ืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส 

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร ์ป  (Antwerp) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมืองในประเทศเบลเย่ียม แอนต์เวิร์ป เพ้ียนมาจากค าว่า อันต์แวร์เปิน (Antwerpen) ท่ีมา

จากค าว่า Hand Werpen ซึ่งแปลว่า โยนมือลงแม่น้ า ท่ีมาจากนิทานปรัมปราพ้ืนบ้านท่ีเล่าถึง

ยักษ์ตนหน่ึงชื่อ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ าสเกลท์ คอยเก็บ

ส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือท่ีใช้เส้นทางสัญจรผ่านแม่น้ าสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใด

ไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือท้ิงแม่น้ า ต่อมา ซิลวิอุส บราโบ  (Silvius 

Brabo) ทหารโรมันท่ีไม่พอใจกับการกระท าของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์ท้ิงลงใน

แม่น้ า เหมือนกับท่ีเคยท ากับคนอื่น ในปัจจุบันสัญลักษณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับนิทานปรัมปราเรือ่งน้ียัง

ปรากฎให้เห็นอยู่ท้ังช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม 

น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อาสนวิหารพระแม่มารอีา (Cathedral of Our Lady) มหาวหิารท่ี

สูงท่ีสุด in the Low Countries เป็นท่ีชื่นชมท้ังจากภายในภายนอก ใช้เวลาสร้าง 169 ปีก่อน

จะแล้วเสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นได้จากหลายพ้ืนท่ีของเมือง 

 น าท่านสู่ จ ัต ุร ัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 และเป็นตัวอย่างท่ีสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมในยุคน้ัน เป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด เป็นศูนย์กลาง และสร้างข้ึนใน

สไตล์เรเนสซองและโกธิกรูปปั้นท่ีใจกลางจัตุรัสเป็น Brabo นักฆ่ายักษ์ในต านานและมีมาตัง้แต่

ปี 1887 ณ ถนน Hofstraat  

 น าท่านผ่านชม ร ูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis) บ้านเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บา้นน้ี

สร้างข้ึนโดยรูเบนส์เองเพ่ือใช้เป็นท่ีอาศัยและเป็นสตูดิโอ ส าหรับให้เขาท างาน ตัวอาคารอยู่ใน

สภาพทรุดโทรมก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเริ่มในปี 2480 ขณะน้ีอาคารได้กลับมา

สมบูรณ์แล้ว แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเครื่องเรือนในสมัยท่ีจิตรกรอาศัยอยู่ท่ีน่ี 

บ้านยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้น 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 

               น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม บรัสเซลส์เป็นท่ีตั้งขององค์กร

ระหว่างประเทศท่ีส าคัญหลายแห่ง หน่วยงานส าคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ 

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council 

of the European Union) ท่ีมีส านักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ นอกจากน้ีบรัสเซลส์ยังเป็นท่ีตั้ง



 
 

ของนาโต (NATO) อีกด้วย ท าให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถาน

ฑูตปกติของแต่ละประเทศ สถานฑูตประจ าสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจ านาโต  

 

              บรัสเซลส์ เป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจด้วยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าท่ึงท่ีอดั

แน่นอยู่ในทุกถนน  

 น าท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ท่ีตัง้อยู่ใน

สวนสาธารณะ  Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เป็น

แบบจ าลองอะตอมท่ีน่าตะลึง ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร 

ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9  ลูก แต่ละลูกมี เส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใช้เวลา

ในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมน้ีสร้างข้ึน

ในปี 1958 

              น าท่านเดินทางสู่ จ ัต ุร ัสกร ็องปลัส (The Grand Place) 

จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทาง

สถาปัตยกรรม และถือว่าเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในโลก จัตุรัสแห่งน้ีมีความกว้าง 68 เมตร ยาว 

110 เมตร ในปัจจุบัน  จัตุรัสแห่งน้ีได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย

องค์การยูเนสโก 

              น าท่านถ่ายรูปกับ เจ ้าหนูน้อยมันเนอเกินปสิ (Manneken Pis) แปลวา่ เด็กชายก าลงัปสัสาวะ  

เป็นน้ าพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป็นรูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกายก าลังปัสสาวะใส่อ่าง มี

ความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว 

ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีต านานเล่าว่า รูปปั้นน้ีเดิมสร้างข้ึนใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะน้ันบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝา่ยตรง

ข้ามน าระเบิดมาวางไว้ท่ีก าแพงเมือง เด็กชายคนหน่ึงชื่อ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสาย

ชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงท ารูป



 
 

แกะสลักน้ีไว้เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูก

แทนท่ีรูปหล่อตัวปัจจุบัน 

ค่ า           อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

ท่ีพัก        HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

Day6 โรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  

 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond  เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรด์เนมชือ่

ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง

โปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ท าให้เป็น

สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีชื่นชอบการชอ็ปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปปิ้ง 

    น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิอมัสเตอรด์มัสคปิโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

21.40   น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  

เท่ียวบินท่ี BR 076  

              (บริการอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

13.40 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 


