
วนัที ่ โปรแกรมทวัร

1 สนามบินสุวรรณภูมิ–สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล

2 
หมูบานกีธูรน – ลองเรือชมหมูบานกีธูรน –
สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑแวนโกะ
พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม – จัตุรัสดัมสแควร 

3 

เมืองลิซเซ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร 
ลองเรือหลังคากระจก - คลองในอัมสเตอรดัม 
พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม จัตุรัสดัมสแควร 
เวอรสตรัส 

4 

หมูบานกังหันลม ซานส สคันส – โรงงานชีส 
แลนดมารค –วินดมิลลกังหันลม – พิพิธภัณฑเทยเลอร
พิธภัณฑเมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ 
เซนตลอเรนซ – บานลูกบาศก –Euromast Tower  

โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

เชา เทีย่ง 

สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล   

– ลองเรือหลังคากระจก  
พิพิธภัณฑแวนโกะ–โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน  

จัตุรัสดัมสแควร – ยานโคมแดง 
  

โรงงานเพชร Royal coaster diamond  
คลองในอัมสเตอรดัม - โบสถ New church  

พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม จัตุรัสดัมสแควร - The Old Church - ยานคาล   

โรงงานชีส – เมืองฮารเลม – Grote Kerk  
พิพิธภัณฑเทยเลอร–เมืองเดอะเฮก  
วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอรดาม – โบสถ

Euromast Tower   
  

 
โรงแรม เยน็ 

 

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  
หรือเทียบเทา  

 

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  
หรือเทียบเทา  

 

Hotel Park Plaza 
Amsterdam Airport  
หรือเทียบเทา  

 

Hotel NH Atlanta 
Rotterdam 
หรือเทียบเทา  



 
 

BKK  AMS

BR075 12.50 

  

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร
พักหองละ 

ทาน

18 – 24 มนีาคม 2566 75,990

22 – 28 เมษายน 2566 75,990

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 2566 79,990

04 – 10 พฤษภาคม 2566 79,990

อตัราคาบรกิารสาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 

 

อัตรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หัวหนาทวัร ทานละ 
ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 

เปลี่ยนแปลงตามคาเงนิในแตละวนั
นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาที่ของบรษิัทฯ 

ยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน

5 
เมืองแอนตเวิรป – อาสนวิหารพระแมมารีอา 
รูเบนสเฮาส – เมืองบรัสเซลส – อะโตเมียม
เจาหนูนอยมันเนอเกินปส 

6 เมืองโรมอนด – Designer Outlet Roermond 
โฮล  

7 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก  

โปรแกรมเดนิทาง 7 วนั 5 คนื : 

AMS AMS 

 
19.35 BR076 21.30

  

ราคาทวัร/ทาน 
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทวัรเดก็/
ทาน 

(อายไุมเกนิ 12 
ป) 

ราคาทวัรไม
รวม

ตั๋วเครื่องบนิ

,990 72,990 52

,990 72,990 52

,990 76,990 56

,990 76,990 56

เดก็อายไุมเกนิ 2 ป ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทานละ 

อัตรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หัวหนาทวัร ทานละ 
ราคาทวัรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท 

เปลี่ยนแปลงตามคาเงนิในแตละวนั) 
นกัทองเทีย่วจายตามจรงิกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาที่ของบรษิัทฯ อาํนวยความสะดวกในการ

ยืน่ และใหคาํแนะนาํแกทาน 
 

 

 

แมมารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt   
อะโตเมียม–จัตุรัสกร็องปลัส    

Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอรดัมสคิป
  

  

อัตราคาบรกิาร 

เทีย่วบินที ่  เวลาออก            

: โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 
 

 BKK 

 
21.30 14.30+1 

  

ราคาทวัรไม
รวม 

ตั๋วเครื่องบนิ 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

52,990 10,000 

52,990 10,000 

6,990 10,000 

56,990 10,000 

ทานละ 20,000 บาท 

อัตรานี ้ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ และ หัวหนาทวัร ทานละ 2,500 บาท 
บาท (ราคาอาจมกีาร

อาํนวยความสะดวกในการ

 

Hotel Ramada 
Brussels 
หรือเทียบเทา  

  

  

เวลาออก             



 

 
 

สาํคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท/

ท่าน และค่าวซี่า และชําระส่วนที+เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้ง
ชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นั 1น 

2. อตัราคา่บรกิารนี1 จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ1นไป ในแต่ละคณะ กรณีที+มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ
ตามจํานวนที+กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ <ในการเลื+อนการเดินทาง หรือเปลี+ยนแปลงอตัรา
คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ+มขึ1น เพื+อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที+ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั Aวเครื+องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที+เจา้หน้าที+
ทุกครั 1งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร เนื+องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี+ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที+เป็นเพยีงการแนะนําเทา่นั 1น 

4. นักท่องเที+ยวที+ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื+อขอวซี่าหมู่คณะ
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าที+ระบุไวข้า้งต้น ขอ
สงวนสทิธิ <ในการขอวซี่าประเภทอื+นซึ+งอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ+ม หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของทา่น 

 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู–ิสนามบนิอมัสเตอรดมัสคปิโฮล 
 
 
09.30 นัดหมายพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรด

สังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
พรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

12.30 ออกเดินทางสู  สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮลประเทศ
เนเธอรแลนด โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบิน 
BR075 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาในการเดินทางประมาณ
12 ช่ัวโมง 30 นาที 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับสัมภาระผานจุด
คัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย 
ที่พัก         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Day2 หมูบานกีธูรน–ลองเรือชมหมูบานกีธูรน–ลองเรือหลังคากระจก–สถาบันเจียระไนเพชร–

พิพิธภัณฑแวนโกะโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน –พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม –
จัตุรัสดัมสแควร–ยานโคมแดง 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn)(ใชเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.30ช่ัวโมง)หมูบานในฝนที่ปราศจากถนน ของ ประเทศ
เนเธอรแลนด (Netherlands) ใชการโดยสารผานทางเรือบนคลองรอบ
หมูบ านเทา น้ัน มี ช่ือ เ สียงเปนที่ รู จักกันดีในฐานะ " เวนิสแห ง
เนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จากการที่เปนหมูบาน
ปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 
กิโลเมตร และมีสะพานเช่ือมเพ่ือใชเปนทางเดินติดตอกันภายใน
หมูบานกวา 180 สะพาน ซ่ึงกวาจะมาเปนหมูบานแสนสวยที่เราเห็นอยู
ทุกวันน้ี ที่น่ีถูกคนพบโดยชาวเมดิเตอรเรเนียนเม่ือป 1230 ในขณะน้ัน
มีซากเขาแพะกองอยูเต็มไปหมด จึงไดต้ังช่ือวา "เกยเธนฮอรน" ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แตเม่ือเวลาผานไปเร่ือยๆ 
ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในที่สุด สวนสาเหตุของแมนํ้าทั้งหมดซ่ึงอยูที่น่ีก็เลาตอกันมาวา เปน
เพราะในอดีตที่น่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหินเลนมากอน และรูที่ถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางใหนํ้าไหลเขา
มา และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํ้าเหลาน้ีเปนทางขนสงถานหินเลนในที่สุด*ไมรวมคาบริการลองเรือหมูบาน
กีธูรน (Giethoorn Boat)ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือตอทานประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 
200-250 บาท* 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat Cruise)เพ่ือชมบานเรือน และ วิถีชีวิตความเปนอยูแบบชาวดัชตที่ ใช

เวลาลองเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง 
นําทานเดินทางสูสถาบันเจียระไนเพชร(Diamonds andJewelry Factory)

อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให
เปนอัญมณีที่มีคาที่สุด 

นําทานผานชมพิพิธภัณฑแวนโกะ (Van Gogh Museum)เปนพิพิธภัณฑ
ศิลปะที่ทุมเทใหกับการทํางานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑมีคอล
เล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโกะที่ใหญที่สุดในโลก ในป 2017
หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชม19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท 
นําทานผานชมโรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience)ตนกําเนิดของเบียรไฮเนเกนอยูทีเ่มือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮเนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญ
ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชมประมาณ 18 EUR 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum)สถานที่ที่รวบรวมงาน
ศิลปะของจิตรกรชาวดัตชที่ใหญที่สุดในโลก เปดใหนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปแลว มีจัด
แสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชมประมาณ 20EUR 
 
 
 



 
 
 
นําทานเดินทางสู จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square)หรือจัตุรัสดาม เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมที่เต็มไป
ดวยกลิ่นอายของประวัติศาสตร และยังเปนที่ต้ังของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเปนที่ต้ังของ
อนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผูที่ตกเปนเหยื่อของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปนยานที่รายลอมไป
ดวยอาคารเกาแก เปนศูนยรวมหางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ ทั้งยังเปนสถานที่รวมตัวอันมี
ชีวิตชีวาไมวาในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประทวงตางๆ ส่ิงที่ไมควรพลาดชมเม่ือไปดามสแควรคือ 
แทนหินสีขาวซ่ึงเปนอนุสาวรียแหงชาติที่สรางขึ้นในป ค.ศ. 1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผานศึกจาก
สงครามโลกคร้ังที่ 2 นอกจากน้ียังมีหาง de Bijenkorf เปนหางที่ต้ังอยูตรงดัมสแควร เเละเปนหางใหญสุด
ในอัมสเตอรดัม ช่ืนชอบการช็อปปงสินคาเเบรนดเนมตองมาที่น่ี ไมวาจะเปน Louis Vuitton, Balenciaga, 
Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนดก็มีใหไดเลือกชม รวมถึงเคร่ืองสําอาง เส้ือผารองเทาหรือ
ขนมของฝาก 

นําทานเดินทางสู ยานโคมแดง (Red Light District)แหลงทองเที่ยวยามราตรี ที่ไมควรพลาดเม่ือไดมาถึง
อัมสเตอรดัม เปนแหลงแสงสียามค่ําคืนและบรรยากาศของสาวงามในตูกระจกที่ใหบริการอยางถูกกฎหมาย 
เปนแหลงรวมบาร พิพิธภัณฑ และ เซ็กซชอป จํานวนมากมาย 

ค่ํา           อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

Day3 เมืองอมัสเตอรด์มั - เมืองลิซเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ - โรงงานเพชร Royal coaster diamond -ล่องเรือ

หลงัคากระจก - คลองในอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church -พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั - 

จตัรุสัดมัสแควร ์- The Old Church - ย่านคาลเวอรส์ตรสั 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองลิซเซ (Lisse)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง)  เ มืองเล็กๆบรรยากาศเหมือนรีสอรทของ ประเทศ
เนเธอรแลนด (Netherlands) ซ่ึงเปนหมูบานที่ประชากรสวนใหญ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเมืองหนาวในไรกวาง 
เปนหลัก 

นําทาน เขาชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival)หรือ เทศกาล

ดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival)ที่ 1 ป จัดขึ้นเพียงคร้ังเดียว ประมาณ ชวงวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 19 
พฤษภาคม ของทุกป ภายในประกอบไปดวยดอกทิวลิปที่มีมากกวา 7 ลานตน ออกดอกบานสะพร่ังอยูดูละลานตา 
ประดับตกแตงรายลอมไปดวยตนไมนอยใหญเกาแก มีทางเดินอันรมร่ืน บางก็มีงานประติมากรรมประดับสวน
สวยงามอยูเปนระยะ มีสระนํ้า และ นํ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับดอกไมตางๆมากมายใหทานไดชม  

 

 

 



 

 

 

** การเบงบานของดอกทิวลิปใหชมความสวยงาม ขึ้นอยูกับปจจัยทางสภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ ทางบริษัทจะ
พยายามใหทานไดชมความสวยงามของดอกทิวลิปใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยโปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา ผูเดินทาง เปนสําคัญ ** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

นําทานเดินทางสูสถาบันเจียระไนเพชร(Diamonds andJewelry Factory)อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญ
ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด จากน้ัน
นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat Cruise)เพ่ือชม
บานเรือน และ วิถีชีวิตความเปนอยูแบบชาวดัชตที่ ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 1 ช่ัวโมง เปนอีกหน่ึงกิจกรรมทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม 
ใหทานสัมผัสกับความสวยงามแหงสายนํ้าของเมืองอัมสเตอรดัมอยาง
ใกลชิด โดยเรือทองเที่ยวเหลาน้ีจะลองไปบนผืนนํ้าตามคลองเฮเรนก
ราทช (Herengracht), ไคเซอรกราทช (Keizersgracht) และ พริน
เซนกราทช (Prinsengracht) ซ่ึงเปนคลองที่ มี ช่ือเสียงของ
อัมสเตอรดัม และลอดผานใตสะพานที่สวยงามหลายแหงซ่ึงทอดยาว
ผานเสนทางนํ้ารอบๆ เมือง  จากน้ันนําทานทองเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอรดัม เร่ิมที่ โบสถ New churchเปนโบสถ
ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอรดัมที่ต้ังอยูบน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเปนเขตปกครองของโบสถ 
Dutch Reformed Churchปจจุบันเปนของคริสตจักรโปรเตสแตนตในเนเธอรแลนด ปจจุบันถูกใชเปนพ้ืนที่จัด
แสดงนิทรรศการ ใหถายภาพความสวยงามดานนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอรดัม (Royal Palace)อาคารที่
หรูหราและโออาที่สุดของเนเธอแลนด สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจาหลุยส ในอดีตอาคารน้ีเคยมี
บทบาทเปนศาลาวาการมากอน ปจจุบันถูกใชสําหรับกิจกรรมในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ 
 
นําทานไปยัง จัตุรัสดัมสแควร(Dam Square)เปนสัญลักษณของอัมสเตอรดัมที่เต็มไปดวยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร โดยเปนที่ต้ังของอนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผูที่ตกเปนเหยื่อของสงครามโลกคร้ังที่ 2 
และเปนยานที่รายลอมไปดวยอาคารเกาแก ศูนยรวมหางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ  และ The Old 
Churchเปนอาคารที่เกาแกที่สุด ในอัมสเตอรดัมและเปนสถาบันศิลปะที่อายุนอยที่สุด (ต้ังแตป 2012) โดยจัตุรัส
รอบๆ โบสถคือ Oudekerksplein ใหทานไดอิสระชอปปง ยานคาลเวอรสตรัส Kalverstraatเปนถนนชอปปงที่
พลุกพลานในอัมสเตอรดัม เปนสินคาแฟช่ันแนวไฮสตรีท รองเทาและกระเปา เชน H&M, Zara, Lady Sting, 
Björn Borg, กางเกงยีนส Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีรานบูติก หางสรรพสินคาขนาดใหญ นํ้าหอม 
ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายใหทุกทานไดซ้ือเปนของฝากอีกดวย 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 



 
 
Day4 หมูบานกังหันลม ซานส สคันส – โรงงานชีส –เมืองฮารเลม –Grote Kerk –แลนดมารค วินด

มิลลกังหันลม–พิพิธภัณฑเทยเลอรเมืองเดอะเฮก–พิธภัณฑเมาริช–บินเนนฮอฟ–วังสันติภาพ–
เมืองรอตเทอรดาม–โบสถเซนตลอเรนซ–บานลูกบาศกEuromast Tower  

 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดของ
ประเทศเนเธอรแลนด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต
ศตวรรษที่ 17-18 อิสระใหทานเดินช่ืนชมบรรยากาศและถายรูปตาม
อัธยาศัย 

นําทานชม โรงงานชีส (Cheese Factory)เม่ือเขาไปยังภายในทานจะ
ไดเห็นขั้นตอนการทําชีสแบบตางๆ รวมถึงมีชีสใหทานไดลิ้มลอง ทานยังสามารถเลือกซ้ือชีสตางๆได 
นําทานเดินทางสู เมืองฮารเลม (Heerlem) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮารเลม เปนนครและ
เทศบาลในประเทศเนเธอรแลนด ถูกยกระดับเปนเมืองเม่ือป ค.ศ. 1245 และสรางกําแพงเมืองแลวเสร็จในป 
ค.ศ. 1270  

 นําทานถายรูปดานนอกของโบสถGrote Kerk or  St. Bavokerkที่ต้ังอยูในจัตุรัส Grote Markt เปนโบสถช้ัน
นําในฮารเลมและเปนหน่ึงในสถานที่สําคัญที่คนรูจักมากที่สุดของเมือง สรางขึ้นในทศวรรษที่ 1500 โบสถ 
Grote Kerk ไดยืนหยัดในฐานะโครงสรางอันโออาในใจกลางฮารเลม ดวยหนาตางกระจกสีที่สวยงาม และการ
ออกแบบที่สวยงามพรอมคานเพดานไม โบสถแหงน้ีจึงเปนโครงสรางทางศาสนาที่ยอดเยี่ยม 
นําทานถายรูปกับ แลนดมารค วินดมิลลกังหันลม (Landmark Windmill)
ฮารเลมเปนที่ต้ังของกังหันลม Moeln De Adriaan ซ่ึงเดิมสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2321 โครงสรางที่มีอยูในปจจุบันน้ีเปนการบูรณะใหมเน่ืองจากของเดิมถูก
ไฟไหมในป พ.ศ.2481 
นําทานผานชม พิพิธภัรฑเทยเลอร (Teylers Museum) พิพิธภัณฑเทยเลอร 
เปนอาคารอันโออาริมแมนํ้า มีสถานที่ทองเที่ยวสามแหงในรูปแบบของงาน
ศิลปะ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และคอลเล็กชัน วิทยาศาสตร  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)เดอะเฮก หรือ กรุง
เฮก เปนที่ต้ังของรัฐบาลเนเธอรแลนดและศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือศาลโลก 
นําทานผานชม พิพิธภัณฑเมาริช (Mauritshuis Museum) เปนพิพิธภัณฑศิลปะที่ต้ังอยูในใจกลาง The 
Hague อาคารน้ีสรางขึ้นในป ค.ศ. 1636 ในสไตลดัตชคลาสสิก มีคอลเล็กช่ันงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑมี
มากมาย กวา 800 ช้ิน 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

นําทานชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof)อาคารขนาดใหญ เปนอาคารรัฐสภาเกาแกที่สุดที่ยังคงใชงานอยู สราง
ขึ้นคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไมคอยมีใครรูจักประวัติศาสตรยุคแรกๆ ของอาคารน้ีมากนัก แตในไมชาก็
กลายเปนสถานที่สําคัญสําหรับการประชุมทางการเมืองตลอดชวงทศวรรษ 1600 

 นําทานถายรูปดานนอกวังสันติภาพ (Peace Palace)อาคารสําหรับบริหารงานกฎหมายและเปนที่ต้ังของ
หนวยงานตางๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหวางประเทศ อาคารน้ีสรางขึ้นในป พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบ
สไตลนีโอเรเนซองสที่สวยงามและมีรายละเอียดสูง พรอมดวยหอระฆังขนาดใหญและสวนหนาที่โคงอันวิจิตร
งดงาม ภายในวังคอนขางหรูหราและมีรูปปนคร่ึงตัวของผูมีช่ือเสียงอยางคานธีและเนลสัน แมนเดลา 

 นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ30 นาที) รอตเทอรดาม 
เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด รอตเทอรดามเปนที่ต้ังของทาเรือที่ใหญที่สุดของยุโรป 
จึงเปนศูนยกลางการขนสงและเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหน่ึง เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่มืช่ือเสียงหลายแหง เชน 
มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซ่ึงมีช่ือเสียงทางดานเศรษศาสตร และสถาบันสถาปตยกรรมแหงเนเธอรแลนด เปนมหา
นครริมนํ้า เมืองหลวงทางวัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาปตยกรรมยุคใหมต้ังอยูมากมาย รอต
เทอรดามไดรับความเสียหายอยางหนักจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึงไดมีการสรางบูรณะสรางอาคารใหมรวมถึง
ตึกระฟาจํานวนมากมาย จน ในป ค.ศ. 2007 ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน เมืองแหงสถาปตยกรรม จาก
การที่ต้ังอยูบริเวณปากนํ้าแมนํ้าไรน แมนํ้าเมิซ และแมนํ้าสเกลต รอตเทอรดามจึงเปนจุดเร่ิมตนสูการคมนาคม
ทางเรือสูภูมิภาคอื่นของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงขายระบบ ราง ถนน 
คลองเช่ือมจนรอตเทอรดามไดรับฉายาวา ประตูสูยุโรป 

 นําทานชม The Old Harborทาเรือเกาแก ทาเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ที่มีรานตางๆมากมายใหทานได
เดินชม 

 นําทานถายรูปดานนอกโบสถเซนตลอเรนซ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint 
Laurence) เปนสถาปตยกรรมยุคกลางเพียงช้ินเดียวที่ยังหลงเหลืออยูในเร็อตเตอรดัม โบสถแหงน้ีสรางขึ้นใน
ป 1449 และถูกเพ่ิมเขามาในชวงหลาปที่ผานมา โบสถแหงน้ีเปนหน่ึงในอาคารที่สรางดวยหินทั้งหมดแหงแรก
ในเมืองรอตเตอรดัม และเคยเปนสถานที่สําหรับจัดงานสําคัญๆมากมาย โบสถแหงน้ีต้ังอยูในใจกลางเมืองเกา 
ใหลกับพิพิธภัณฑการเดินเรือและสะพาน Eramus การตกแกตงภายในของโบสถคอนขางสวยงามดวยซุม
ประตูโคงมากมาย เพดานโคงสูงและหินสีสรรตางๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง 

 นําทานชม บานลูกบาศก (The Cube House)บล็อกที่อยูอาศัยที่แปลกประหลาดน้ีออกแบบโดย Piet Blom 
และลูกบาศกที่ประกอบขึ้นจะเอียงทํามุม 45 องศา ลูกบาศกไมเหมือนบานแบบอื่นที่จะไดเห็นงายๆและเปน
แนวคิดที่นาสนใจ เม่ือมองระยะไกลโครงสรางน้ีดูเหมือนเกมสคอมพิวเตอร 2 มิติแบบเกาและหน่ึงในลูกบาศก
เปดใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาชมไดเราจะไดเห็นวาภายในเปนอยางไร 

               ผานชมEuromast Tower เปนสถานีสังเกตุการณที่สรางขึ้นในป 1960 เพ่ือใหมองเห็นทัศนียภาพรอบดาน
ของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเปนอาคารที่สูงที่สุดในรอตเตอรดัม หอคอยน้ี
ประกอบดวยรานอาหาร หองประชุมทางธุรกิจ หองชุดในโรงแรม และจุดชมวิว  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
ที่พัก Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day5 เมืองแอนตเวิรป–อาสนวิหารพรแมมารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt –รูเบนสเฮาส – 
เมืองบรัสเซลส – อะโตเมียมจัตุรัสกร็องปลัส–เจาหนูนอยมันเนอเกินปส 

 

 
เชาบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองแอนตเวิรป (Antwerp)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)เปนเมืองใน

ประเทศเบลเยี่ยม แอนตเวิรป เพ้ียนมาจากคําวา อันตแวรเปน 
(Antwerpen) ที่มาจากคําวา Hand Werpen ซ่ึงแปลวา โยน
มือลงแมนํ้า ที่มาจากนิทานปรัมปราพ้ืนบานที่เลาถึงยักษตน
หน่ึงช่ือ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยูใกล
แมนํ้าสเกลท คอยเก็บสวยหรือคาผานทางจากนักเดินเรือที่ใช
เสนทางสัญจรผานแมนํ้าสเกลท หากนักเดินเรือคนใดไมยอม
จายคาผานทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือทิ้งแมนํ้า ตอมา 
ซิลวิอุส บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมันที่ไมพอใจกับการกระทําของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆายักษ
ทิ้งลงในแมนํ้า เหมือนกับที่เคยทํากับคนอื่น ในปจจุบันสัญลักษณตางๆที่เกี่ยวกับนิทานปรัมปราเร่ืองน้ียังปรากฎ
ใหเห็นอยูทั้งช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม 
นําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ อาสนวิหารพระแมมารีอา (Cathedral of Our Lady)มหาวิหารที่สูงที่สุด in the 
Low Countriesเปนที่ช่ืนชมทั้งจากภายในภายนอก ใชเวลาสราง 169 ปกอนจะแลวเสร็จในป 1521 ยอด
แหลมสามารถมองเห็นไดจากหลายพ้ืนที่ของเมือง 

 นําทานสู จัตุรัสกลางเมือง Grote Marktมีมาต้ังแตศตวรรษที่ 16 และเปนตัวอยางที่สวยงามของสถาปตยกรรม
ในยุคน้ัน เปนที่ต้ังของศาลากลางจังหวัดเปนศูนยกลางและสรางขึ้นในสไตลเรเนสซองและโกธิกรูปปนที่ใจ
กลางจัตุรัสเปน Brabo นักฆายักษในตํานานและมีมาต้ังแตป 1887 ณ ถนน Hofstraat 

 นําทานผานชม รูเบนสเฮาส (Rubenshuis)บานเกาของจิตรกร Pieter Paul Rubens บานน้ีสรางขึ้นโดยรู
เบนสเองเพ่ือใชเปนที่อาศัยและเปนสตูดิโอ สําหรับใหเขาทํางาน ตัวอาคารอยูในสภาพทรุดโทรมกอนที่จะมี
การปรับปรุงซอมแซม ซ่ึงเร่ิมในป 2480 ขณะน้ีอาคารไดกลับมาสมบูรณแลว แสดงถึงความรุงโรจนในอดีต 
นอกจากเคร่ืองเรือนในสมัยที่จิตรกรอาศัยอยูที่น่ี บานยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายช้ิน 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
               นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) แควนนครหลวง

บรัสเซลส เปนเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลสเปนที่ต้ังขององคกร 
 
 ระหวางประเทศที่สําคัญหลายแหง หนวยงานสําคัญของสหภาพยุโรป 2 หนวยงาน คือ คณะกรรมาธิการยุโรป 

(European Commission) และคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป(Council of the European Union) ที่มี
สํานักงานใหญในกรุงบรัสเซลส นอกจากน้ีบรัสเซลสยังเปนที่ต้ังของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลาย
ประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลสถึง 3 แหง คือ สถานฑูตปกติของแตละประเทศ สถานฑูตประจําสหภาพยุโรป 
และสถานฑูตประจํานาโต 

 
 

 
 



 
 
  บรัสเซลส เปนสถานที่ที่นาสนใจดวยสถาปตยกรรมที่สวยงามและประวัติศาสตรอันนาทึ่งที่อัดแนนอยูในทุกถนน  
 นําทานถายรูปดานอกกับอะโตเมียม (Atomium)ที่ ต้ังอยูใน

สวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เปนแบบจําลอง
อะตอมที่นาตะลึง ซ่ึงมีความสูงถึง 100 เมตร ประกอบดวยวัตถุทรงกลม 
9 ลูก แตละลูกมีเสนผานศูนยกลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 
ตันใชเวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมน้ีสรางขึ้น
ในป 1958 

 นําทานเดินทางสู จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place)จัตุรัสหลักแหง
กรุงบรัสเซลส ซ่ึงรายลอมดวยเหลาอาคารเกาอันสวยงามและกลมกลืน
กันทางสถาปตยกรรม และถือวาเปนจัตุรัสที่สวยที่สุดในโลก จัตุรัสแหง
น้ีมีความกวาง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในปจจุบัน  จัตุรัสแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยองคการยูเนสโก 

 นําทานถายรูปกับ เจาหนูนอยมันเนอเกินปส (Manneken Pis) แปลวา 
เด็กชายกําลังปสสาวะ  เปนนํ้าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดง เปนรูปปน
เด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปสสาวะใสอาง มีความสูงประมาณ 61 
เซนติเมตร ต้ังอยูใจกลางกรุงบรัสเซลส ออกแบบโดย เฌโรม ดูวแกนัว 
ชางหลอชาวฝร่ังเศส ไดรับการติดต้ังราว ค.ศ. 1618 มีตํานานเลาวา รูป
ปนน้ีเดิมสรางขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 14 ดวยหินแกะสลัก ในขณะน้ัน
บรัสเซลสอยูทามกลางสงครามและถูฏฝายตรงขามนําระเบิดมาวางไวที่
กําแพงเมือง เด็กชายคนหน่ึงช่ือ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสาย
ชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไว ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ีไวเพ่ือระลึก
ถึงความกลาหาญ ตอมารูปสลักน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายคร้ัง จึงถูกแทนที่รูปหลอตัวปจจุบัน 

ค่ํา           อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ที่พัก        HOTEL Ramada Brusselsระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

Day6 โรมอนด –Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล 
 

 
เชา     บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโรมอนด (Roermond)(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เพ่ือนําทาน
เดินทางสูDesigner Outlet Roermondเปนเอาทเล็ทจําหนายสินคาแบรดเนมช่ือดังตางๆ โดยจําหนายในราคา
ถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมีบางชวงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตางๆที่อาจลดราคาไปถึง 
70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ทําใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยวที่ช่ืนชอบการช็
อปปงสินคาแบรนดเนม 

เที่ยง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
 นําทานเดินทางสู สนามบนิอมัสเตอรดมัสคปิโฮลประเทศเนเธอรแลนด  
21.40 นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสายการบิน EVA AIRWAYSเที่ยวบินที่BR 076 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ12 ช่ัวโมง 30 นาที 
 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
13.40 เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

 

 

 



 
 
 
 

 


