
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินอัมสเตอร์ดมัสคิปโฮล    

Mercure Hotel 

Amsterdam 

หรือเทียบเท่า  

2 

หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก  

สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ –โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง 
   

Mercure Hotel 

Amsterdam 

หรือเทียบเท่า  

3 

หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk  

แลนด์มาร์ค – วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก  

พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ 

– บ้านลูกบาศก์ – Euromast Tower   

   
Inntel Hotels Rotterdam 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

 

 

 

 

 
 

BKK       AMS AMS       BKK 

  
BR075 12.50 19.35 BR076 21.30 14.30+1 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

01 – 07 มิถุนายน 2566 69,990 66,990 54,990 10,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 
ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามค่าเงินในแตล่ะวัน) 

นักท่องเท่ียวจ่ายตามจริงกับศูนย์ย่ืน โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการย่ืน และให้คำแนะนำแก่ท่าน 
 

สาํคญัโปรดอ่าน 

4 

เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt   

รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส  

เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส 
   

Hotel Ramada 

Brussels 

หรือเทียบเท่า  

5 

เมืองบรูจส์ – ศาลากลางเมืองบรูจส์ – บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood 

Holy Blood – หอระฆังแห่งบรูจส์ – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์ – เมืองบัสเซลส์  

เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว   
   

Hotel Ramada 

Brussels 

หรือเทียบเท่า  

6 เมืองโรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล      

7 สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA AIR (BR) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และค่าวซ่ีา และชาํระส่วนที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีู้เดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่

เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใชจ้า่ยเพิม่ หรอื

มผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล 

 

 

09.30 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก

เช็คอินให้แก่ท่าน 

12.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เท่ียวบิน BR075 

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที 

19.30 เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบของสนามบิน 

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก         Mercure Hotel Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 



 

 

 

Day2 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ 

 โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

หมู่บ้านในฝ�นที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทาง

เรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่าน้ัน มีช่ือเสียงเป�นท่ีรู้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice 

of Netherland) " จากการที่เป�นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมีความยาว

ราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป�นทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้านกว่า 180 สะพาน 

ซึ่งกว่าจะมาเป�นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูกค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อป� 

1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไปหมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถึง เขา

แพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป�น " กีธูร์น " ในที่สุด ส่วนสาเหตุของ

แม่น้ำท้ังหมดซึ่งอยู่ท่ีน่ีก็เล่าต่อกันมาว่า เป�นเพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใช้เป�นเหมืองขุดถ่านหินเลนมา

ก่อน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเป�นทางให้น้ำไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายน้ำเหล่าน้ีเป�น

ทางขนส่งถ่านหินเลนในทีสุ่ด * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บา้นกีธูร์น (Giethoorn Boat) ใช้เวลา

ล่องเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือต่อท่านประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 200-250 บาท* 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 

 



 

 

 

 นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป�นอยู่

แบบชาวดัชต์ท่ี ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง 

นำท่านเดินทางสู ่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry 

Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการ

เจียระไนเพชรให้เป�นอัญมณีท่ีมีค่าท่ีสุด 

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ (Van Gogh Museum) เป�น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ทุ ่มเทให้กับการทำงานของ Vincent Van Gogh 

พิพิธภัณฑ์มีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่ที ่สุด

ในโลก ในป� 2017  หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม 19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท 

นำท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกำเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที ่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นในป� ค.ศ. 1864 ป�จจุบันไฮเนเก้นเป�นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรคา่บัตร

เข้าชมประมาณ 18 EUR 

นำท่านถ่ายรูปเป�นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ท่ี

ใหญ่ที่สุดในโลก เป�ดใหน้ักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ป�แล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่า

บัตรเข้าชมประมาณ 20 EUR 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เป�นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ 

และยังเป�นที่ตั ้งของ พระราชวังหลวง (Royal Palace) โดยเป�นที่ตั ้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื ่อเป�นการระลึกถึงผู ้ที่ตกเป�นเหยื่อของ

สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป�นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป�นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ทั้งยังเป�นสถานท่ี

รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปดามสแควร์ คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป�น

อนุสาวรีย์แห่งชาติท่ีสร้างข้ึนในป� ค.ศ. 1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากน้ียังมีห้าง de Bijenkorf เป�นห้างท่ี

ตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเป�นห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดัม ช่ืนชอบการช็อปป��งสินค้าเเบรนด์เนมต้องมาท่ีน่ี 

ไม่ว่าจะเป�น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบรนด์ก็มีให้ได้เลอืก

ชม รวมถึงเครื่องสำอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก 

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้

มาถึงอัมสเตอร์ดัม เป�นแหลง่แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามในตู้กระจกที่ให้บริการอย่างถูก

กฎหมาย เป�นแหล่งรวมบาร์ พิพิธภัณฑ์ และ เซ็กซ์ช้อป จำนวนมากมาย 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก         Mercure Hotel Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 



 

 

 
 

Day3  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ 

             เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์  

             Euromast Tower   

 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ป�จจุบันเป�นพิพิธภัณฑ์เป�ดของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-

18 อิสระให้ท่านเดินช่ืนชมบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

   นำท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็นขั้นตอนการทำชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่านยัง

สามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์เลม (Heerlem) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป�นนครและเทศบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ถูกยกระดับเป�นเมืองเมื่อป� ค.ศ. 1245 และสร้างกำแพงเมืองแล้วเสร็จในป� ค.ศ. 1270  

 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของโบสถ์ Grote Kerk or  St. Bavokerk ท่ีตั้งอยู่ในจัตุรัส Grote Markt เป�นโบสถ์ชั้นนำในฮาร์เลมและเป�นหน่ึงใน

สถานท่ีสำคัญท่ีคนรู้จักมากท่ีสุดของเมือง สร้างข้ึนในทศวรรษท่ี 1500 โบสถ์ Grote Kerk ได้ยืนหยัดในฐานะโครงสร้างอันโอ่อ่าในใจกลางฮาร์เลม 

ด้วยหน้าต่างกระจกสีท่ีสวยงาม และการออกแบบท่ีสวยงามพร้อมคานเพดานไม้ โบสถ์แห่งน้ีจึงเป�นโครงสร้างทางศาสนาท่ียอดเยี่ยม 

นำท่านถ่ายรูปกับ แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม (Landmark Windmill) ฮาร์เลมเป�นท่ีตั้งของกังหันลม Moeln De Adriaan ซึ่งเดิมสร้างข้ึน

ในป� พ.ศ. 2321 โครงสร้างท่ีมีอยู่ในป�จจุบันน้ีเป�นการบูรณะใหม่เน่ืองจากของเดิมถูกไฟไหม้ในป� พ.ศ.2481  



 

 

นำท่านผ่านชม พิพิธภัรฑ์เทย์เลอร์ (Teylers Museum) พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ เป�นอาคารอันโอ่อ่าริมแม่น้ำ มีสถานท่ีท่องเท่ียวสามแห่งในรูปแบบ

ของงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และคอลเล็กชัน วิทยาศาสตร์  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เป�นที่ตั ้งของรัฐบาล

เนเธอร์แลนด์และศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก 

นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์เมาริช (Mauritshuis Museum) เป�นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ตั้งอยู่ในใจกลาง The Hague อาคารนี้สร้างขึ้นในป� ค.ศ. 

1636 ในสไตล์ดัตช์คลาสสิก มีคอลเล็กช่ันงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์มีมากมาย กว่า 800 ช้ิน 

 

 

นำท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ ่เป�นอาคารรฐัสภาเก่าแก่ท่ีสุดท่ียังคงใช้งานอยู่ สร้างข้ึนคั้งแรกในทศวรรษ 1200 ไม่ค่อย

มีใครรู้จักประวัติศาสตร์ยุคแรกๆ ของอาคารนี้มากนัก แต่ในไม่ช้าก็กลายเป�นสถานที่สำคัญสำหรับการประชุมทางการเมืองตลอดช่วงทศวรรษ 

1600 

 นำท่านถ่ายรูปด้านนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารสำหรับบริหารงานกฎหมายและเป�นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆรวมถึงศาลยุติธรรม

ระหว่างประเทศ อาคารนี้สร้างขึ้นในป� พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตล์นีโอเรเนซองส์ที่สวยงามและมีรายละเอียดสูง พร้อมด้วยหอระฆัง

ขนาดใหญ่และส่วนหน้าท่ีโค้งอันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนข้างหรูหราและมีรูปป��นครึ่งตัวของผู้มีช่ือเสียงอย่างคานธีและเนลสัน แมนเดลา 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอร์ดาม เป�นเมืองท่ีใหญ่เป�นอันดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ รอตเทอร์ดามเป�นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป จึงเป�นศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่ง เป�นที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลัยท่ีมืช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีช่ือเสียงทางด้านเศรษศาสตร์ และสถาบันสถาป�ตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ 

เป�นมหานครริมน้ำ เมืองหลวงทางวัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาป�ตยกรรมยุคใหม่ตั้งอยู่มากมาย รอตเทอร์ดามได้รับความ

เสียหายอย่างหนักจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงได้มีการสร้างบูรณะสร้างอาคารใหม่รวมถึงตึกระฟ้าจำนวนมากมาย จน ในป� ค.ศ. 2007 ได้รับการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป�น เมืองแห่งสถาป�ตยกรรม จากการที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำแม่น้ำไรน์ แม่น้ำเมิซ และแม่น้ำสเกลต์ รอตเทอร์ดามจึงเป�น



 

 

จุดเริ่มต้นสู่การคมนาคมทางเรือสู่ภมูิภาคอ่ืนของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขตอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงข่ายระบบ ราง ถนน คลองเช่ือม

จนรอตเทอร์ดามได้รับฉายาว่า ประตูสู่ยุโรป 

 นำท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ท่ีมีร้านต่างๆมากมายให้ท่านได้เดินชม 

               นำท่านถ่ายรูปด้านนอก โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป�นสถาป�ตยกรรมยุค

กลางเพียงช้ินเดียวท่ียังหลงเหลืออยู่ในเร็อตเตอร์ดัม โบสถ์แห่งน้ีสร้างข้ึนในป� 1449 และถูกเพ่ิมเข้ามาในช่วงหลาป�ท่ีผ่านมา โบสถ์แห่งน้ีเป�นหน่ึง

ในอาคารท่ีสร้างด้วยหินท้ังหมดแห่งแรกในเมืองรอตเตอร์ดัม และเคยเป�นสถานท่ีสำหรับจัดงานสำคัญๆมากมาย โบสถ์แห่งน้ีตั้งอยู่ในใจกลางเมือง

เก่า ใหล้กับพิพิธภัณฑ์การเดินเรือและสะพาน Eramus การตกแกต่งภายในของโบสถ์ค่อนข้างสวยงามด้วยซุ้มประตูโค้งมากมาย เพดานโค้งสงูและ

หินสีสรรต่างๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง 

 นำท่านชม บ้านลูกบาศก์ (The Cube House) บล็อกท่ีอยู่อาศัยท่ีแปลกประหลาดนี้ออกแบบโดย Piet Blom และลูกบาศก์ที่ประกอบขึ้นจะ

เอียงทำมุม 45 องศา ลูกบาศก์ไม่เหมือนบ้านแบบอื่นที่จะได้เห็นง่ายๆและเป�นแนวคิดที่น่าสนใจ เมื่อมองระยะไกลโครงสร้างนี้ดูเหมือนเกมส์

คอมพิวเตอร์ 2 มิติแบบเก่าและหน่ึงในลูกบาศก์เป�ดให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าชมได้เราจะได้เห็นว่าภายในเป�นอย่างไร 

               ผ่านชม Euromast Tower  เป�นสถานีสังเกตุการณ์ที่สร้างขึ้นในป� 1960 เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพรอบด้านของ Rotterdam City หอคอยสูง 

606 ฟุตและมีเสาอากาศเป�นอาคารที่สูงที่สุดในรอตเตอร์ดัม หอคอยนี้ประกอบด้วยร้านอาหาร ห้องประชุมทางธุรกิจ ห้องชุดในโรงแรม และจุด

ชมวิว  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก Inntel Hotels Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

Day4 เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม 

 จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส 

 

 



 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป�นเมืองในประเทศเบลเยี่ยม แอนต์เวิรป์ เพี้ยน

มาจากคำว่า อันต์แวร์เป�น (Antwerpen) ท่ีมาจากคำว่า Hand Werpen ซึ่งแปลว่า โยนมือลงแม่น้ำ ท่ีมาจากนิทานปรัมปราพ้ืนบ้านท่ีเล่าถึงยักษ์

ตนหน่ึงช่ือ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำสเกลท์ คอยเก็บส่วยหรือค่าผ่านทางจากนักเดินเรือท่ีใช้เส้นทางสัญจรผ่าน

แม่น้ำสเกลท์ หากนักเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือท้ิงแม่น้ำ ต่อมา ซิลวิอุส บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมัน

ท่ีไม่พอใจกับการกระทำของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆ่ายักษ์ท้ิงลงในแม่น้ำ เหมือนกับท่ีเคยทำกับคนอ่ืน ในป�จจุบันสัญลักษณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับ

นิทานปรัมปราเรื่องน้ียังปรากฎให้เห็นอยู่ท้ังช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม 

นำท่านถ่ายรูปเป�นท่ีระลึกกับ อาสนวิหารพระแม่มารีอา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารท่ีสูงท่ีสุด in the Low Countries เป�นท่ีช่ืนชม

ท้ังจากภายในภายนอก ใช้เวลาสร้าง 169 ป�ก่อนจะแล้วเสร็จในป� 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นได้จากหลายพ้ืนท่ีของเมือง 

 นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเป�นตัวอย่างที่สวยงามของสถาป�ตยกรรมในยุคน้ัน เป�นที่ตั้งของศาลา

กลางจังหวัด เป�นศูนย์กลาง และสร้างข้ึนในสไตลเ์รเนสซองและโกธิกรปูป��นท่ีใจกลางจัตรุัสเป�น Brabo นักฆ่ายักษ์ในตำนานและมมีาตั้งแต่ป� 1887 

ณ ถนน Hofstraat  

 นำท่านผ่านชม รูเบนส์เฮ้าส์ (Rubenshuis) บ้านเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บ้านนี้สร้างขึ้นโดยรูเบนส์เองเพื่อใช้เป�นที่อาศัยและเป�น

สตูดิโอ สำหรับให้เขาทำงาน ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเริ่มในป� 2480 ขณะนี้อาคารได้กลับมาสมบรูณ์

แล้ว แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกจากเครื่องเรือนในสมัยท่ีจิตรกรอาศัยอยู่ท่ีน่ี บ้านยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายช้ิน 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ เป�นเมืองหลวงของประเทศ

เบลเยี่ยม บรัสเซลส์เป�นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง หน่วยงานสำคัญของสหภาพยุโรป 2 หน่วยงาน คือ คณะกรรมาธิการ

ยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์ 

นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป�นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานฑูตปกติของแต่ละ

ประเทศ สถานฑูตประจำสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจำนาโต 

 

 

 

 



 

 

 

 

              บรัสเซลส์ เป�นสถานท่ีท่ีน่าสนใจด้วยสถาป�ตยกรรมท่ีสวยงามและประวัติศาสตร์อันน่าท่ึงท่ีอัดแน่นอยู่ในทุกถนน  

 นำท่านถ่ายรูปด้านอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Heysel Park 

ทางตะวันตกของเมือง เป�นแบบจำลองอะตอมที ่น่าตะลึง ซึ ่งมีความสูงถึง 100 เมตร 

ประกอบด้วยวัตถุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 

2,400 ตัน ใช้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมน้ีสร้างข้ึนในป� 1958 

              นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) จัตุรัสหลักแห่งกรุงบรัสเซลส์ ซึ่ง

รายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทางสถาป�ตยกรรม และถือว่าเป�น

จัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในโลก จัตุรัสแห่งน้ีมีความกว้าง 68 เมตร ยาว 110 เมตร ในป�จจุบัน  จัตุรัส

แห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก 

              นำท่านถ่ายรูปกับ เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินป�ส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชายกำลัง

ป�สสาวะ  เป�นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดง เป�นรูปป��นเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังป�สสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจ

กลางกรุงบรัสเซลส์ ออกแบบโดย เฌโรม ดูว์แกนัว ช่างหล่อชาวฝรั่งเศส ได้รับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มีตำนานเล่าว่า รูปป��นนี้เดิมสร้างขึ้นใน

คริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกะสลัก ในขณะนั้นบรัสเซลส์อยู่ท่ามกลางสงครามและถูฏฝ่ายตรงข้ามนำระเบิดมาวางไว้ที่กำแพงเมือง เด็กชายคน

หน่ึงช่ือ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงป�สสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักน้ีไว้

เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ ต่อมารูปสลักน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายครั้ง จึงถูกแทนท่ีรูปหล่อตัวป�จจุบัน 

ค่ำ           อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

ท่ีพัก        HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

 
 

Day5 เมืองบรูจส์ – ศาลากลางเมืองบรูจส์ – บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood – หอระฆังแห่งบรูจส์ – จัตุรัส

ใจกลางเมืองบรูจส์ – เมืองบัสเซลส์ – เมืองเกนต์ - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว   
 

 

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองบรูจส์ เป�นเมืองมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และยังได้รับฉายาว่า “เวนิสเหนือ” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศเบลเยียม ห่างจากจากกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เพียง 1 ช่ัวโมง เมืองบรูจส์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป�นเมืองท่าและมี

ความสำคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมเนเธอร์แลนด์ตอนต้น ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 15 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 

นำท่านถ่ายรูปคู่  ศาลากลางเมืองบรูจส์ เป�นศาลากลางขนาดใหญ่จากศตวรรษท่ี 13 สร้างด้วยสถาป�ตยกรรมแบบโกธิค ต่อด้วย บาซิลิกาออฟเดอะ

โฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood มีช่ือเสียงมากในบรัสเซลส์ ตํานานเล่าขานว่าเลือดศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูถูกนํากลับมาจากเยรูซาเลม็และ

เก็บไว้ในโบสถ์แห่งน้ีในกรุงบรูซ โบสถ์แห่งน้ีจึงเรียกว่าโบสถ์ศักดิ์สิทธ์ิเลือด เมืองบรูจส์ก็เจริญรุ่งเรืองเช่นกัน 

จากน้ันนำท่านถ่ายรูปคู่ หอระฆังแห่ง บรูจส ์ตั้งเด่นสง่าอยู่ท่ีจัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์ สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 12 ไม่เพียงแต่เป�นหน่ึงในสัญลักษณ์

ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองเท่าน้ันแต่ยังได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในอดีตหอระฆังสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป�นหอสังเกตการณ์และ

เตือนภัย รวมไปถึงบอกเวลาและกิจกรรมทางสังคมในเมือง  

และอิสระให้ทุกท่านชม จัตุรัสใจกลางเมอืงบรูจส์ เป�นหนึ่งในสถานที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองบรูจส์ ตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียง 20 นาที ที่นี่จะ

พาเราไปสัมผัสบรรยากาศที่ครึกครื้นของผู้คนในย่านกลางเมือง เพราะรวบรวมสถานที่เที่ยวสำคัญไว้หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป�นหอระฆัง (Belfry of 



 

 

Bruges) เจ้าของความสูงกว่า 83 เมตรที่ตั้งเด่นเป�นพระเอกของงาน ด้านข้างของจัตุรัสยังสามารถมองเห็นศาลประจำจังหวัดที่สร้างด้วยสไตล์นีโอ

โกธิคอันโดดเด่น ใจกลางจัตุรัสยังมีรูปป��นของ Jan Breydel และ Pieter de Coninck นั่นยังไม่รวมถึงบ้านหน้าจั่วหลากสีสัน ถ้าใครที่มาที่นี่ในวัน

เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ (Ascension Day) จะพบกับขบวนแห่ทางศาสนาพร้อมการขับร้องเพลงผ่านใจกลางเมืองรวมไปถึงสถานท่ีแห่งน้ีอีกด้วย 

 

เท่ียง       อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่

ท่ีมีเอกลักษณ์ และมีทิวทัศน์ท่ีงดงามของสายน้ำท่ีตัดกับสถาป�ตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

นำท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป�นที่อยู่อาศัย

ของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงป� 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป�นศาล เรือนจำ โรงกษาปณ์ และแม้กระท่ังในฐานะโรงงาน

ฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงป� พ.ศ. 2436-2446 และป�จจุบันเป�นพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het 

Belfort van Gent) เป�นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป�นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอ

ระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป�นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ป� 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว 

St. Bavo's Cathedral เป�นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรน้ีเป�นท่ีน่ังของสังฆมณฑล



 

 

เกนต์และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป�นที่เก็บผลงานของศิลป�นที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei 

Notable Street เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศ 

 นำท่านเดินทางสู ่เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยโุรป

ตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป�นประเทศเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ป� เป�นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป�นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาป�ตยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอ

ระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน  

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

ท่ีพัก        HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

Day6 โรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  
 

 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู ่ เมืองโรมอนด์ (Roermond) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เพื ่อนำท่านเดินทางสู่ Designer Outlet 

Roermond เป�นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง

โปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตา่งๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป�นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป�นอย่างมากจากนักท่องเท่ียว

ท่ีช่ืนชอบการช็อปป��งสินค้าแบรนด์เนม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป��ง 



 

 

    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด์  

21.40    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เท่ียวบินท่ี BR 076  

              (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 

13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


