
  



    

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ี     

2 
สนามบนิอาบูดาบ ี– สนามบนิสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั – เมอืงอมัสเตอร์ดมั – ล่องเรอืหลงัคากระจก        
– สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติ เมือง
อมัสเตอร์ดมั 

   
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรอื
เทยีบเท่า 

3 หมู่บ้านกธูีร์น – ล่องเรอืหมู่บ้านกธูีร์น – นิทรรศการพนัธ์ุไมน้านาชาต ิ– นัง่กระเชา้ไฟฟ้า    
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรอื
เทยีบเท่า 

4 สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์– โรงงานชสี – ชอ้ปป้ิงจตัุรสัดมัสแควร์    
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรอื
เทยีบเท่า 

5 สนามบนิสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั – สนามบนิอาบูดาบ ี     
6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     



 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินอาบูดาบี 
 
 
18.00 นัดหมายพร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โก

กรุ๊ป พบเจา้หน้าทีค่อยใหก้ารต้อยรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอิน
ใหแ้ก่ท่าน 

21.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการ
บนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY407 (บรกิารอาหาร และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 

 

 
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอร์ดมั        

เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก  – 
สถาบนัเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิต
เ บี ย ร์ ไ ฮ เ น เ ก้ น  พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง ช า ติ  เ มื อ ง
อมัสเตอรด์มั 

 

 
00.30 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์และรอต่อเครื่อง  
02.50 ออก เดินทางสู่  ส นามบินส คิปโฮลอัมส เ ตอร์ดัม  ประ เทศ

เนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน EY077 
(บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

07.50 เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอร์ดมั ผ่านการตรวจคนเข้า
เมอืงรบัสมัภาระผ่านจุดคดักรองตามระเบยีบของสนามบนิ 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้าอมัสเติล (Amstel) เริ่มก่อตัง้
ประมาณครสิต์ศตวรรษที ่12 ปัจจุบนัเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
เนเธอร์แลนด์  
น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรอืน และ 
วถิชีวีติความเป็นอยู่แบบชาวดชัต์ที่ ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 1 ชัว่โมง 
น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 
Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ช านาญตลอดจนขัน้ตอนการ
เจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คี่าทีสุ่ด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น (Heineken 
Experience) ต้นก าเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบนัไฮเนเก้นเป็นบ
ริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ทีสุ่ดอนัดบั 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบตัร
ค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 EUR 
น า ท่ า น ถ่ า ย รู ป เ ป็ นที่ ร ะ ลึ ก กับ  พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ  เ มือง
อมัสเตอร์ดมั (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจติร
กรชาวดตัช์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เปิดใหน้ักท่องเที่ยวเขา้เยี่ยมชมมานาน
นับ 10 ปีแล้ว มีจดัแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: 
ไม่รวมบตัรค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 20 EUR 
SHOPPING: นอกจากนี้ใกล้ๆกนัยงัมีแหล่งช้อปป้ิงแบรนด์เนมชัน้น า
มากมายอาท ิChanel, Rimova, Louis Vuitton, Dior, Hermes, Cartier, 
Gucci, และอกีมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเพลดิเพลนิ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่   
ทีพ่กั Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 



 
  

 Day3 หมู่บ้านกีธรูน์ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธรูน์ – นิทรรศการพนัธุ์ไม้นานาชาติ – นัง่กระเช้าไฟฟ้า 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านัน้ มชีื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of Netherland) " จากการที่เป็น
หมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดนิทางผ่านคลองซึ่งมีความยาวราว 7.5 กโิลเมตร และมสีะพาน
เชื่อมเพื่อใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกนัภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสน
สวยที่เราเห็นอยู่ทุกวนันี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนัน้มีซาก
เขาแพะกองอยู่เตม็ไปหมด จงึไดต้ัง้ชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถงึ เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่าน
ไปเรื่อยๆ กอ็อกเสยีงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กธูีร์น " ในทีสุ่ด ส่วนสาเหตุของแม่น ้าทัง้หมดซึ่ง
อยู่ทีน่ี่กเ็ล่าต่อกนัมาว่า เป็นเพราะในอดตีทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นเหมอืงขุดถ่านหนิเลนมาก่อน และรูที่
ถูกขุดนัน้ก็กลายมาเป็นทางให้น ้าไหลเข้ามา และคนในสมยัก่อนก็ใช้สายน ้าเหล่านี้เป็นทาง
ขนส่งถ่านหนิเลนในทีสุ่ด 
น าท่าน ล่องเรือหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาล่องเรอืประมาณ 30-40 นาท)ี ** รอบของการล่องเรอือาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม กรณีที่
เรอืไม่สามารถล่องได ้ไม่ว่ากรณีใดกต็าม เช่น สภาพภูมอิากาศไม่เอื้ออ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า รวมถึงการบรกิารรอบเรอื ท า
ใหย้กเลกิรายการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหก้บัท่านไดทุ้กกรณี  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าท่านเดนิทางสู่จุดตรวจ PCR-Test เพื่อเป็นเอกสารใช้เดนิทางกลบัประเทศไทย หมายเหตุ: ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร์ ค่าตรวจทีอ่มัเตอร์ดมัเริม่ต้นที ่ 150 EUR รอ
ผลประมาณ 12-24 ชัว่โมง ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
น าท่านเดนิทางสู่งาน นิทรรศการพนัธ์ุไม้นานาชาติ (Floriade Expo 2022) ซึ่งจะจดัขึน้ทุกๆ 10 ปี เป็นนิทรรศการพชืสวนของชาวดตัช์ทีจ่ะจดัขึน้ทีเ่มอืงอลัเมยีร ์
ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเป็นนิทรรศการพชืสวนโลก AIPH ครัง้ที ่23 และ Floriade ครัง้ที ่7 และจะจดัขึน้ตัง้แต่วนัที ่ 14 เมษายนถงึ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ธมีของ
งานคือ "Growing Green Cities" และจะเน้นไปที่ความจ าเป็นในการรวมธรรมชาตแิละเมืองเข้าด้วยกนั หมายเหตุ: ระยะเวลาจดัแสดง 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 
2565 
น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) เมื่อท่านก้าวขึ้นกระเช้าเคเบิลที่มีความยาว 850 เมตร เหนืองาน Floriade ระหว่างทางท่านจะได้พบกบั ทศันียภาพอนั
งดงามของพืน้ทีจ่ดังานจากความสูง 35 เมตร ใหท้่านไดเ้หน็ชมงานจากมุมสูงเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพในมุม 360 องศา 

ค ่า อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
ทีพ่กั Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 



 

Day4 สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกงัหนัลม ซานส์ 
สคนัส์ โรงงานชีส – ช้อปป้ิงจตุัรสัดมัสแควร์ 

 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตัง้อยู่ที่
ชานเมืองลิซเซ่(Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และส าคัญของ
ฮอลแลนด์ สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมา
สมาคมผูส้่งเสรมิการ ปลูกดอกไม้แห่งเมอืงลซิเซ่ เป็นสวนทีม่ชีื่อเสียง
โด่งดงัไปทัว่โลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี หมาย
เหตุ : สวนดอกไมน้ี้อาจแตกต่างกนัในแต่ละปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกงัหนัลม ซานส์ สคนัส์ (Zaanse Schans) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์เปิดของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่17-18     น าท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อ
เข้าไปยงัภายในท่านจะได้เห็นขัน้ตอนการท าชีสแบบต่างๆ รวมถึงมี
ชสีใหท้่านไดล้ิ้มลอง ท่านยงัสามารถเลอืกซื้อชสีต่างๆได้ 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุร ัสดาม 
เ ป็นสัญลักษณ์ ขอ งอัมสเตอร์ดัมที่ เ ต็ม ไปด้วย กลิ่ น อายของ
ประวตัิศาสตร์ และยงัเป็นที่ต ัง้ของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) 
โดยเป็นที่ต ัง้ของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อของสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคาร
เก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทัง้ยงัเป็น
สถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการ
ประทว้งต่างๆ สิง่ทีไ่ม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์คอื แท่นหนิสขีาว
ซึ่งเป็นอนุสาวรย์ีแห่งชาตทิีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลกึถงึทหาร
ผ่านศกึจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 นอกจากนี้ยงัมหีา้ง de Bijenkorf เป็น
หา้งทีต่ ัง้อยู่ตรงดมัสแควร์ เเละเป็นหา้งใหญ่สุดในอมัสเตอร์ดมั ชื่นชอบ
การชอ็ปป้ิงสนิคา้เเบรนด์เนมต้องมาทีน่ี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, 
Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มี ใ ห้
เพื่อนๆ ได้เลือกชม รวมถึงเครื่องส าอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของ
ฝาก 

เยน็ อสิระอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเทีย่ว  
ทีพ่กั Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

Day5 สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอมัสเตอรด์มั  
12.20 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 078 (บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)   

18.50 เดนิทางถงึ สนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลีย่นเครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.45 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน 
 Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY 402 (บรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 
 

 
 
Day6 สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 
 

 
07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... 

พรอ้มความประทบัใจ 
 

 



 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกั
เดี่ยว 

12 – 17 เมษายน 2565 69,999 66,999 43,999 9,900 

03 – 08 พฤษภาคม 2565 59,999 56,999 41,999 9,900 

11 – 16 พฤษภาคม 2565 59,999 56,999 41,999 9,900 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัร์ขา้งต้นไม่รวมค่าวซี่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามค่าเงนิในแต่ละวนั) 
นักท่องเทีย่วจ่ายตามจรงิกบัศูนย์ยื่น โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแก่ท่าน 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนั
เดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ต้องช าระค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจ
มกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หาก
ระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนนี้ดว้ยตวั

ท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
 

  



  



  



  





  



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


