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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล    

Hotel Park Plaza 

Amsterdam Airport  

หรือเทียบเท่า  

2 

หมูบ่า้นกีธรูน์ – ลอ่งเรือชมหมูบ่า้นกีธรูน์ – ลอ่งเรือหลงัคากระจก  

สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑแ์วนโก๊ะ –โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเกน้  

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั – จตัรุัสดมัสแควร ์– ย่านโคมแดง 
   

Hotel Park Plaza 

Amsterdam Airport  

หรือเทียบเท่า  

3 

หมูบ่า้นกงัหันลม ซานส ์สคนัส ์– โรงงานชสี – เมอืงฮารเ์ลม – Grote Kerk 

แลนดม์ารค์ วินดม์ลิลก์งัหันลม – พิพิธภณัฑเ์ทยเ์ลอร ์– เมอืงเดอะเฮก  

พิพิธภณัฑเ์มาริช – บินเนนฮอฟ – วงัสนัตภิาพ – เมอืงรอตเทอรด์าม  

โบสถเ์ซนตล์อเรนซ ์– บา้นลกูบาศก ์– Euromast Tower 

   

Hotel NH Atlanta 

Rotterdam 

หรือเทียบเท่า  

4 

เมืองแอนตเ์วิร์ป – อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตรุัสกลางเมือง Grote 

Markt   

รเูบนสเ์ฮา้ส ์– เมอืงบรัสเซลส ์– อะโตเมยีม – จตัรุัสกร็องปลสั  

เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกินปิส 

   
Hotel Ramada Brussels 

หรือเทียบเท่า  

5 
เมืองโรมอนด ์– Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิป

โฮล      

6 สนามบินสวุรรณภมู ิ     

    



 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล 

 

 

09.30 นดัหมายพรอ้มกนัที่ สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย

ความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 

12.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน EVA AIRWAYS เที่ยวบิน BR075 

              (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 12 ชัว่โมง 30 นาท ี

19.30 เดินทางถึง สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล ประเทศเนเธอร์แลนด ์ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผ่านจดุคัดกรองตาม

ระเบียบของสนามบิน 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

ที่พกั         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

Day2 หม ูบ่า้นกีธรูน์ – ลอ่งเรอืชมหม ูบ่า้นกีธรูน์ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจียระไนเพชร – พิพิธภณัฑแ์วนโกะ๊ 

 โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเกน้ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เมืองอมัสเตอรด์มั – จตัรุสัดมัสแควร ์– ยา่นโคมแดง 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธรูน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) หมู่บา้นในฝันที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด ์(Netherlands) ใชก้าร

โดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บา้นเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่ร ูจ้ักกันดีในฐานะ "เวนิ

สแห่งเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บา้นปราศจากถนน แต่ตอ้ง

เดินทางผ่านคลองซ่ึงมีความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใชเ้ป็นทางเดิน

ตดิตอ่กนัภายในหมูบ่า้นกว่า 180 สะพาน ซ่ึงกว่าจะมาเป็นหมูบ่า้นแสนสวยท่ีเราเห็นอยู่ทกุ

วันนี้ ที่นี่ถกูคน้พบโดยชาวเมดิเตอรเ์รเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่

เต็มไปหมด จึงไดต้ัง้ชื่อว่า "เกยเ์ธนฮอรน์" ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเร่ือยๆ 

ก็ออกเสยีงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธรูน์ " ในที่สดุ ส่วนสาเหตขุองแมน่ า้ทั้งหมดซ่ึงอยู่ที่นี่

ก็เลา่ตอ่กนัมาว่า เป็นเพราะในอดตีที่นีเ่คยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถ่านหินเลนมาก่อน และรทูี่ถกู

ขดุนัน้ก็กลายมาเป็นทางใหน้ า้ไหลเขา้มา และคนในสมยัก่อนก็ใชส้ายน า้เหลา่นีเ้ป็นทางขนส่ง

ถ่านหินเลนในที่สดุ * ไม่รวมค่าบริการ ล่องเรือหมู่บา้นกีธรู์น (Giethoorn Boat) ใชเ้วลา

ลอ่งเรือประมาณ 30 นาท)ี ราคาเรือตอ่ท่านประมาณ 5-6 ยโูร หรือประมาณ 200-250 

บาท* 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 



 

 

 น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพื่อชมบา้นเรือน และ วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่แบบชาวดชัตท์ี่ ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 1 ชัว่โมง 

น าท่านเดินทางสู่  สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and 

Jewelry Factory) อตุสาหกรรมจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีที่มคี่าที่สดุ 

น าท่านผ่านชม พิพิธภณัฑแ์วนโกะ๊ (Van Gogh Museum) เป็น

พิพิธภณัฑศิ์ลปะที่ทุ่มเทใหก้ับการท างานของ Vincent Van Gogh 

พิพิธภณัฑม์ีคอลเล็กชนัภาพวาดและภาพวาดของแวนโก๊ะที่ใหญ่

ที่สดุในโลก ในปี 2017  หมายเหต:ุ ไม่รวมบัตรค่าบัตรเขา้ชม 

19 Euro หรือ ประมาณ 760 บาท 

น าท่านผ่านชม โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนิดของเบียร์ไฮเนเกน้อยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจบุนัไฮเนเกน้เป็นบริษทัผลติเบียรร์ายใหญ่ที่สดุอนัดบั 3 ของโลก หมายเหต:ุ 

ไมร่วมบตัรค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 18 EUR 

น าท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติ เมืองอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) สถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะของจิตร

กรชาวดตัชท์ี่ใหญ่ที่สดุในโลก เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้เยี่ยมชมมานานนบั 10 ปีแลว้ มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย 

หมายเหต:ุ ไมร่วมบตัรค่าบตัรเขา้ชมประมาณ 20 EUR 

น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) หรือจัตรุัสดาม เป็นสญัลกัษณข์องอัมสเตอรด์มัที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของ

ประวัตศิาสตร ์และยังเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัหลวง (Royal Palace) โดยเป็นที่ตัง้ของอนสุาวรียแ์ห่งชาติเพื่อเป็นการระลกึถึงผูท้ี่

ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ เป็นศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และ

คาเฟ่ ทั้งยังเป็นสถานที่รวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประทว้งต่างๆ สิ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไป

ดามสแควร ์คือ แท่นหินสีขาวซ่ึงเป็นอนสุาวรียแ์ห่งชาติที่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึกจากสงครามโลก

ครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังมีหา้ง de Bijenkorf เป็นหา้งที่ตัง้อยู่ตรงดมัสแควร ์เเละเป็นหา้งใหญ่สดุในอัมสเตอรด์มั ชื่นชอบการช็อป

ป้ิงสินคา้เเบรนดเ์นมตอ้งมาที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีก

หลากหลายเเบรนดก็์มใีหไ้ดเ้ลอืกชม รวมถึงเคร่ืองส าอาง เสือ้ผา้รองเทา้หรือขนมของฝาก 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นโคมแดง (Red Light District) แหลง่ท่องเที่ยวยามราตรี ที่ไมค่วรพลาด

เมื่อไดม้าถึงอัมสเตอรด์ัม เป็นแหล่งแสงสียามค า่คืนและบรรยากาศของสาวงามในตูก้ระจกที่

ใหบ้ริการอย่างถกูกฎหมาย เป็นแหลง่รวมบาร ์พิพิธภณัฑ ์และ เซ็กซช์อ้ป จ านวนมากมาย 

ค ่า           อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ที่พกั         HOTEL PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 



 

 

Day3  หม ู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์– โรงงานชีส – เมืองฮารเ์ลม – Grote Kerk – แลนดม์ารค์ วินดมิ์ลลก์งัหนัลม – 

พิพิธภณัฑเ์ทยเ์ลอร ์

             เมืองเดอะเฮก – พิธภณัฑเ์มาริช – บินเนนฮอฟ – วงัสนัติภาพ – เมืองรอตเทอรด์าม – โบสถเ์ซนตล์อเรนซ ์– 

บา้นลกูบาศก ์ 

             Euromast Tower   

 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด

ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ที่ใชก้ังหันลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอตุสาหกรรมมา

ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17-18 อิสระใหท้่านเดนิชืน่ชมบรรยากาศและถ่ายรปูตามอธัยาศัย  

   น าท่านชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เมือ่เขา้ไปยงัภายในท่านจะไดเ้ห็นขัน้ตอนการท าชสีแบบตา่งๆ รวมถึงมชีสีใหท้่านไดล้ิม้ลอง 

ท่านยงัสามารถเลอืกซ้ือชสีตา่งๆได ้

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮารเ์ลม (Heerlem) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮาร์เลม เป็นนครและเทศบาลในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ถกูยกระดบัเป็นเมอืงเมือ่ปี ค.ศ. 1245 และสรา้งก าแพงเมอืงแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1270  

 น าท่านถ่ายรปูดา้นนอกของโบสถ ์Grote Kerk or  St. Bavokerk ทีต่ัง้อยู่ในจตัรุัส Grote Markt เป็นโบสถช์ัน้น าในฮารเ์ลมและเป็นหนึง่

ในสถานที่ส าคญัที่คนรูจ้ักมากที่สดุของเมอืง สรา้งขึน้ในทศวรรษที่ 1500 โบสถ ์Grote Kerk ไดย้ืนหยดัในฐานะโครงสรา้งอนัโอ่อ่าใน

ใจกลางฮารเ์ลม ดว้ยหนา้ต่างกระจกสีที่สวยงาม และการออกแบบที่สวยงามพรอ้มคานเพดานไม ้โบสถแ์ห่งนี้จึงเป็นโครงสรา้งทาง

ศาสนาท่ียอดเยี่ยม 

น าท่านถ่ายรปูกับ แลนดม์ารค์ วินดมิ์ลลก์งัหนัลม (Landmark Windmill) ฮาร์เลมเป็นที่ตั้งของกังหันลม Moeln De Adriaan ซ่ึง

เดมิสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2321 โครงสรา้งที่มอียู่ในปัจจบุนันีเ้ป็นการบรูณะใหมเ่นือ่งจากของเดมิถกูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2481  

น าท่านผ่านชม พิพิธภรัฑเ์ทยเ์ลอร ์(Teylers Museum) พิพิธภณัฑเ์ทยเ์ลอร ์เป็นอาคารอันโอ่อ่าริมแม่น า้ มีสถานที่ท่องเที่ยวสาม

แห่งในรปูแบบของงานศิลปะ ประวตัศิาสตร ์ธรรมชาต ิและคอลเล็กชนั วิทยาศาสตร ์ 

 เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เดอะเฮก หรือ กรงุเฮก เป็นที่ตั้งของ

รัฐบาลเนเธอรแ์ลนดแ์ละศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก 

น าท่านผา่นชม พิพิธภณัฑเ์มาริช (Mauritshuis Museum) เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะที่ตัง้อยู่ในใจกลาง The Hague อาคารนีส้รา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1636 ในสไตลด์ตัชค์ลาสสกิ มคีอลเล็กชัน่งานศิลปะภายในพิพิธภณัฑม์มีากมาย กว่า 800 ชิน้ 



 

 

น าท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ่ เป็นอาคารรัฐสภาเก่าแก่ที่สดุที่ยังคงใชง้านอยู่ สรา้งขึน้คั้งแรกในทศวรรษ 

1200 ไม่ค่อยมีใครรูจ้ักประวัติศาสตรย์คุแรกๆ ของอาคารนี้มากนัก แต่ในไม่ชา้ก็กลายเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับการประชมุทาง

การเมอืงตลอดชว่งทศวรรษ 1600 

 น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก วงัสนัติภาพ (Peace Palace) อาคารส าหรับบริหารงานกฎหมายและเป็นที่ตัง้ของหนว่ยงานต่างๆรวมถึง

ศาลยตุิธรรมระหว่างประเทศ อาคารนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2456 และมีการออกแบบสไตลน์โีอเรเนซองสท์ี่สวยงามและมีรายละเอียด

สงู พรอ้มดว้ยหอระฆงัขนาดใหญ่และส่วนหนา้ที่โคง้อันวิจิตรงดงาม ภายในวังค่อนขา้งหรหูราและมีรปูป้ันคร่ึงตัวของผูม้ีชื่อเสียง

อย่างคานธีและเนลสนั แมนเดลา 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอรด์าม (Rotterdam) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) รอตเทอรด์าม เป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์รอตเทอรด์ามเป็นที่ตัง้ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุของยโุรป จึงเป็นศนูยก์ลางการขนสง่และเศรษฐกจิ

ที่ส าคญัแห่งหนึง่ เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัท่ีมชืื่อเสียงหลายแห่ง เชน่ มหาวิทยาลยัอีราสมสุ ซ่ึงมชีือ่เสยีงทางดา้นเศรษศาสตร ์และ

สถาบันสถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นมหานครริมน ้า เมืองหลวงทางวัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมี

สถาปัตยกรรมยคุใหม่ตัง้อยู่มากมาย รอตเทอรด์ามไดร้ับความเสียหายอย่างหนกัจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงไดม้ีการสรา้งบรูณะ

สรา้งอาคารใหมร่วมถึงตึกระฟ้าจ านวนมากมาย จน ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้ับการสง่เสริมการท่องเที่ยวเป็น เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม 

จากการที่ตัง้อยู่บริเวณปากน า้แมน่ า้ไรน ์แม่น า้เมซิ และแม่น า้สเกลต ์รอตเทอรด์ามจึงเป็นจดุเร่ิมตน้สูก่ารคมนาคมทางเรือสูภ่มูภิาค

อื่นของยโุรปตะวันตก รวมถึงเขตอตุสาหกรรมในประเทศเยอรมนั มีโครงข่ายระบบ ราง ถนน คลองเชื่อมจนรอตเทอร์ดามไดร้ับ

ฉายาว่า ประตสู ูย่โุรป 

 น าท่านชม The Old Harbor ท่าเรือเก่าแก่ ท่าเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ทีม่รีา้นตา่งๆมากมายใหท้่านไดเ้ดนิชม 

               น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก โบสถเ์ซนตล์อเรนซ ์(Grote of Sint Laurenskerk or  The Church of Saint Laurence) เป็นสถาปัตยกรรม

ยคุกลางเพียงชิ้นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเร็อตเตอรด์ัม โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึ้นในปี 1449 และถกูเพิ่มเขา้มาในช่วงหลาปีที่ผ่านมา 

โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นหนึง่ในอาคารที่สรา้งดว้ยหินทัง้หมดแห่งแรกในเมอืงรอตเตอรด์มั และเคยเป็นสถานที่ส าหรับจดังานส าคญัๆมากมาย 

โบสถแ์ห่งนีต้ัง้อยู่ในใจกลางเมอืงเกา่ ใหลก้บัพิพิธภณัฑก์ารเดนิเรือและสะพาน Eramus การตกแกตง่ภายในของโบสถค์่อนขา้งสวยงาม

ดว้ยซุม้ประตโูคง้มากมาย เพดานโคง้สงูและหินสสีรรตา่งๆทางศาสนาอนัวิจิตรบรรจง 

 น าท่านชม บา้นลกูบาศก ์(The Cube House) บล็อกที่อยู่อาศัยที่แปลกประหลาดนี้ออกแบบโดย Piet Blom และลกูบาศกท์ี่ประกอบ

ขึน้จะเอียงท ามมุ 45 องศา ลกูบาศกไ์มเ่หมือนบา้นแบบอื่นที่จะไดเ้ห็นงา่ยๆและเป็นแนวคิดที่นา่สนใจ เมื่อมองระยะไกลโครงสรา้งนีด้ ู

เหมอืนเกมสค์อมพิวเตอร ์2 มติแิบบเก่าและหนึง่ในลกูบาศกเ์ปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ชมไดเ้ราจะไดเ้ห็นว่าภายในเป็นอย่างไร 

               ผ่านชม Euromast Tower  เป็นสถานีสังเกตกุารณ์ที่สรา้งขึ้นในปี 1960 เพื่อใหม้องเห็นทัศนียภาพรอบดา้นของ  Rotterdam City 

หอคอยสงู 606 ฟุตและมีเสาอากาศเป็นอาคารที่สงูที่สดุในรอตเตอรด์มั หอคอยนี้ประกอบดว้ยรา้นอาหาร หอ้งประชมุทางธรุกิจ 

หอ้งชดุในโรงแรม และจดุชมวิว  

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พกั Hotel NH Atlanta Rotterdam ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

Day4 เมืองแอนตเ์วิรป์ – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จตัรุสักลางเมือง Grote Markt – รเูบนสเ์ฮา้ส ์– เมืองบรสัเซลส ์– 

อะโตเมียม 

 จตัรุสักรอ็งปลสั – เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกินปิส 

 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนตเ์วิรป์ (Antwerp) (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองในประเทศเบลเยี่ยม แอนต์

เวิรป์ เพี้ยนมาจากค าว่า อันตแ์วรเ์ปิน (Antwerpen) ที่มาจากค าว่า Hand Werpen ซ่ึงแปลว่า โยนมือลงแม่น า้ ที่มาจากนิทานปรัมปรา

พื้นบา้นที่เลา่ถึงยกัษต์นหนึง่ชือ่ ดรโูอน อนัตโิก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยู่ใกลแ้มน่ า้สเกลท ์คอยเก็บสว่ยหรือค่าผา่นทางจากนกั

เดินเรือที่ใชเ้สน้ทางสญัจรผ่านแม่น า้สเกลท ์หากนกัเดินเรือคนใดไม่ยอมจ่ายค่าผ่านทางก็จะถกูจับตดัมือและโยนมือทิ้งแม่น า้ ต่อมา 

ซิลวิอสุ บราโบ (Silvius Brabo) ทหารโรมนัที่ไมพ่อใจกบัการกระท าของดรโุอน อนัตโิกน จึงวางแผนฆา่ยกัษท์ิ้งลงในแมน่ า้ เหมอืนกบัท่ี

เคยท ากับคนอื่น ในปัจจุบันสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนิทานปรัมปราเร่ืองนี้ยังปรากฎให้เห็นอยู่ทั้งช็อกโกแลตรปูมือ หรือ 

ประตมิากรรม 

น าท่านถ่ายรปูเป็นที่ระลกึกบั อาสนวิหารพระแม่มารอีา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารที่สงูที่สดุ in the Low Countries เป็นที่

ชื่นชมทั้งจากภายในภายนอก ใชเ้วลาสร้าง 169 ปีก่อนจะแลว้เสร็จในปี 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นไดจ้ากหลายพื้นที่ของ

เมอืง 

 น าท่านสู ่จตัรุสักลางเมือง Grote Markt มมีาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 16 และเป็นตวัอย่างที่สวยงามของสถาปัตยกรรมในยคุนัน้ เป็นที่ตัง้

ของศาลากลางจังหวัด เป็นศนูยก์ลาง และสรา้งขึน้ในสไตลเ์รเนสซองและโกธิกรปูป้ันที่ใจกลางจตัรุัสเป็น Brabo นกัฆ่ายกัษใ์นต านาน

และมมีาตัง้แตปี่ 1887 ณ ถนน Hofstraat  

 น าท่านผ่านชม รเูบนสเ์ฮา้ส ์(Rubenshuis) บา้นเก่าของจิตรกร Pieter Paul Rubens บา้นนี้สรา้งขึน้โดยรเูบนสเ์องเพื่อใชเ้ป็นที่อาศัย

และเป็นสตดูิโอ ส าหรับใหเ้ขาท างาน ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรดุโทรมก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่ึงเร่ิมในปี 2480 ขณะนี้

อาคารไดก้ลบัมาสมบรูณแ์ลว้ แสดงถึงความรุ่งโรจนใ์นอดีต นอกจากเคร่ืองเรือนในสมยัที่จิตรกรอาศัยอยู่ที่นี่ บา้นยังจัดแสดงผล

งานศิลปะของเขาหลายชิน้ 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคารอาหารจีน 

               น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบรสัเซลส ์(Brussels) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) แควน้นครหลวงบรัสเซลส ์เป็นเมอืงหลวง

ของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลสเ์ป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญหลายแห่ง หน่วยงานส าคัญของสหภาพยโุรป 2 

หนว่ยงาน คือ คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) และคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรป (Council of the European Union) ทีม่ี

ส านักงานใหญ่ในกรงุบรัสเซลส์ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต  (NATO) อีกดว้ย ท าให้หลายประเทศมีสถานฑตูใน

บรัสเซลสถ์ึง 3 แห่ง คือ สถานฑตูปกตขิองแตล่ะประเทศ สถานฑตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานฑตูประจ านาโต 

 

 

 

 



 

 

              บรัสเซลส ์เป็นสถานที่ท่ีนา่สนใจดว้ยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประวตัศิาสตรอ์นันา่ท่ึงที่อดัแนน่อยู่ในทกุถนน  

 น าท่านถ่ายรปูดา้นอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ที่ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะ Heysel 

Park ทางตะวันตกของเมอืง เป็นแบบจ าลองอะตอมที่นา่ตะลงึ ซ่ึงมีความสงูถึง 100 

เมตร ประกอบดว้ยวัตถทุรงกลม 9 ลกู แต่ละลกูมีเสน้ผ่านศนูย์กลางขนาด 18 

เมตร หนักประมาณ 2 ,400 ตัน ใช ้เวลาในการออกแบบประมาณ 18 เดือน 

ประตมิากรรมนีส้รา้งขึน้ในปี 1958 

              น าท่านเดินทางสู่  จัตรุ ัสกร็องปลัส  (The Grand Place) จัต ุรัสหลักแห่งกรุง

บรัสเซลส์ ซ่ึงรายล้อมด้วยเหล่าอาคารเก่าอันสวยงามและกลมกลืนกันทาง

สถาปัตยกรรม และถือว่าเป็นจัตรุัสที่สวยที่สดุในโลก จัตรุัสแห่งนี้มีความกวา้ง 68 

เมตร ยาว 110 เมตร ในปัจจบุัน  จัตรุัสแห่งนี้ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกทางวฒันธรรมโดยองคก์ารยเูนสโก 

              น าท่านถ่ายรปูกับ เจา้หนนูอ้ยมนัเนอเกินปิส (Manneken Pis) แปลว่า เด็กชาย

ก าลงัปัสสาวะ  เป็นน า้พขุนาดเล็กหล่อดว้ยทองแดง เป็นรปูป้ันเด็กชายยืนเปลือยกายก าลงัปัสสาวะใส่อ่าง มีความสงูประมาณ 61 

เซนติเมตร ตั้งอยู่ใจกลางกรงุบรัสเซลส ์ออกแบบโดย เฌโรม ดวูแ์กนัว ช่างหล่อชาวฝรัง่เศส ไดร้ับการติดตั้งราว ค.ศ. 1618 มี

ต านานเลา่ว่า รปูป้ันนีเ้ดมิสรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ดว้ยหินแกะสลกั ในขณะนัน้บรัสเซลสอ์ยู่ท่ามกลางสงครามและถฏูฝ่ายตรง

ขา้มน าระเบิดมาวางไวท้ี่ก าแพงเมอืง เด็กชายคนหนึง่ชือ่ ยลูยีนัสเกอ (Julianske) มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อ

ดบัชนวนและป้องกันเมอืงไว ้ชาวเมืองจึงท ารปูแกะสลกันีไ้วเ้พื่อระลกึถึงความกลา้หาญ ต่อมารปูสลกันีถ้กูขโมยสญูหายไปหลายครั้ง 

จึงถกูแทนที่รปูหลอ่ตวัปัจจบุนั 

ค ่า           อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

ที่พกั        HOTEL Ramada Brussels ระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Day5 โรมอนด ์– Designer Outlet Roermond – สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล  

 

 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโรมอนด ์(Roermond) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ Designer Outlet 

Roermond เป็นเอาทเ์ล็ทจ าหนา่ยสินคา้แบรดเ์นมชือ่ดงัตา่งๆ โดยจ าหนา่ยในราคาถกูกว่าราคาปกติอย่างนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมี

บางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดกูาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นตห์รือมากกว่า ท าใหเ้ป็นสถานที่ที่ไดร้ับความนิยมเป็น

อย่างมากจากนกัท่องเที่ยวท่ีชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพื่อสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง 

    น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินอมัสเตอรด์มัสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

21.40    น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  เทีย่วบินที ่BR 076  

              (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

Day6 สนามบินสวุรรณภมิู 

 

 

13.40 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 



วนัเดินทาง 

 

Flight Detail 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไม่มีเตียง/ท่าน 

(อายไุม่เกิน 12 

ปี) 

ราคาทวัร์

ไม่รวม 

ตัว๋

เครือ่งบิน 

ราคา 

หอ้งพกั

เด่ียว 

 

18 – 23 ตลุาคม 2565 

 

 

BR075 / BKK – AMS / 12.30-

19.35 

BR076 / AMS – BKK / 21.40 – 

13.40+1 

49,990 46,990 39,990 9,900 

 

08 – 13 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 BR075 / BKK – AMS / 12.50-

19.35 

BR076 / AMS – BKK / 21.30 – 

14.30+1 

49,990 46,990 39,990 9,900 

 

06 – 11 ธนัวาคม 2565 

 

 

 BR075 / BKK – AMS / 12.50-

19.35 

BR076 / AMS – BKK / 21.30 – 

14.30+1 

49,990 46,990 39,990 9,900 

 

27 ธนัวาคม – 01 มกราคม 

2565 

 

 

 BR075 / BKK – AMS / 12.50-

19.35 

BR076 / AMS – BKK / 21.30 – 

14.30+1 

59,990 56,990 36,990 16,900 

 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 20,000 บาท 

อตัรานี ้ไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมค่าวีซ่าเชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามค่าเงนิในแตล่ะวัน) 

 โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการยื่น และใหค้ าแนะน าแกท่่าน 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

กรณีวันเดินทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีที่มผี ูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งกอ่นท าการออกบัตรโดยสาร เนือ่งจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมูค่ณะกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 45 วัน วันหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วัน 

หากระยะเวลานอ้ยกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอื่นซ่ึงอาจมคี่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือมผีลตอ่การพิจารณาวีซ่าของท่าน 

 



 



 



 



 



  



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


