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วนัท่ี โปรแกรมทัวร อาหาร โรงแรม เชา เที่ยง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล    

Mercure Hotel 
Amsterdam 

หรือเทียบเทา 

 

2 

หมูบานกีธูรน – ลองเรือชมหมูบานกีธูรน – ลองเรือ
หลังคากระจก  
สถาบัน เ จียระไนเพชร –  พิ พิธ ภัณฑแวนโก ะ  –
โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน  พิพิธภัณฑแหงชาติ เมือง
อัมสเตอรดัม – จัตุรัสดัมสแควร – ยานโคมแดง

   

Mercure Hotel 
Amsterdam 

หรือเทียบเทา 

 

3 
หมูบานกังหันลม ซานส สคันส – โรงงานชีส – เมืองฮาร
เลม – Grote Kerk     

Inntel Hotels 
Rotterdam 

    



 

 

 

 

BKK       AMS AMS       BKK 

BR075 12.50 19.35 BR076 21.30 14.30+1 

      

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาทัวรเด็ก/
ทาน 

(อายุไมเกิน 
12 ป) 

ราคาทัวรไม
รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

01 – 07 มิถุนายน 
2566 

69,990 66,990 54,990 10,000 

แลนดมารค – วินดมิลลกังหันลม – พิพิธภัณฑเทยเลอร 
– เมืองเดอะเฮก  
พิธภัณฑเมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมือง
รอตเทอรดาม – โบสถเซนตลอเรนซ – บานลูกบาศก – 
Euromast Tower   

หรือเทียบเทา 

 

4 

เมืองแอนตเวิรป – อาสนวิหารพระแมมารีอา – จัตุรัส
กลางเมือง Grote Markt   
รู เบนส เฮ าส  –  เ มืองบ รัส เซลส  –  อะโต เ มียม  – 
จัตุรัสกร็องปลัส  
เจาหนูนอยมันเนอเกินปส 

   

Hotel Ramada 
Brussels 

หรือเทียบเทา 

 

5 

เมืองบรูจส – ศาลากลางเมืองบรูจส – บาซิลิกาออฟ
เดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ Blood Holy Blood – หอ
ระฆังแหงบรูจส – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส – เมืองบัส
เซลส  
เมืองเกนต - ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแหงเกนต - 
อาสนวิหารเซนตบาโว   

   

Hotel Ramada 
Brussels 

หรือเทียบเทา 

 

6 เ มื อ ง โ ร ม อ น ด  –  Designer Outlet Roermond – 
สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล      

7 สนามบินสุวรรณภูมิ    

โปรแกรมเดนิทาง 7 วัน 5 คืน : โดยสายการบิน EVA

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบนิที่ เวลาออก            

อัตราคาบรกิาร



อัตราคาบริการสาํหรับ เด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
20,000 บาท 

 

อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร 
ทานละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรขางตนไมรวมคาวซีาเชงเกน ราคาประมาณ 4,500 บาท (ราคาอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามคาเงนิในแตละวัน) 

นกัทองเทีย่วจายตามจริงกบัศนูยยืน่ โดยเจาหนาท่ีของบรษิัทฯ อํานวยความสะดวกในการ
ยืน่ และใหคําแนะนาํแกทาน 

 

สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทาํการจองลว่งหน้าก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และคา่วซ่ีา และชาํระสว่นที่

เหลอื 30 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีู้เดนิทาง จํานวน 10 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที่กําหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม
ความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่
เป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ หรอื
มผีลตอ่การพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมู ิ– สนามบินอมัสเตอรดัมสคปิโฮล 
 



 

09.30 นัดหมายพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุปาย เลทสโกกรุป พบ
เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกเช็คอินใหแกทาน 

12.30 ออกเดินทางสู สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแลนด โดยสายการบิน EVA 
AIRWAYS เท่ียวบิน BR075 

              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาในการเดินทาง ประมาณ 12 ช่ัวโมง 30 นาที 
19.30 เดินทางถึง สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแลนด ผานการตรวจคนเขาเมืองรับ

สัมภาระผานจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก พักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก         Mercure Hotel Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 
Day2 หมูบานกีธูรน – ลองเรือชมหมูบานกีธูรน – ลองเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไน

เพชร – พิพิธภัณฑแวนโกะ 
 โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน – พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม – จัตุรัสดัมสแควร – 

ยานโคมแดง 
 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน (Giethoorn) (ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หมูบานในฝนท่ีปราศจากถนน 
ของ ประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) ใชการโดยสารผาน
ทางเรือบนคลองรอบหมูบานเทาน้ัน มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันดีใน
ฐานะ "เวนิสแหงเนเธอรแลนด (Venice of Netherland) " จาก
การท่ีเปนหมูบานปราศจากถนน แตตองเดินทางผานคลองซ่ึงมี
ความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพ่ือใชเปน
ทางเดินติดตอกันภายในหมูบานกวา 180 สะพาน ซ่ึงกวาจะมา
เปนหมูบานแสนสวยท่ีเราเห็นอยูทุกวันน้ี ท่ีน่ีถูกคนพบโดยชาว
เมดิเตอรเรเนียนเม่ือป 1230 ในขณะน้ันมีซากเขาแพะกองอยู
เต็มไปหมด จึงไดตั้งช่ือวา "เกยเธนฮอรน" ซ่ึงหมายถึง เขาแพะ 
แตเม่ือเวลาผานไปเร่ือยๆ ก็ออกเสียงเพ้ียนจนกลายมาเปน " กีธูรน " ในท่ีสุด สวนสาเหตุของ
แมนํ้าท้ังหมดซ่ึงอยูท่ีน่ีก็เลาตอกันมาวา เปนเพราะในอดีตท่ีน่ีเคยถูกใชเปนเหมืองขุดถานหิน
เลนมากอน และรูท่ีถูกขุดน้ันก็กลายมาเปนทางใหนํ้าไหลเขามา และคนในสมัยกอนก็ใชสายนํ้า
เหลาน้ีเปนทางขนสงถานหินเลนในท่ีสุด * ไมรวมคาบริการ ลองเรือหมูบานกีธูรน (Giethoorn 
Boat) ใชเวลาลองเรือประมาณ 30 นาที) ราคาเรือตอทานประมาณ 5-6 ยูโร หรือประมาณ 
200-250 บาท* 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 



 
 
 นําทาน ลองเรือหลังคากระจก (Lover Boat  Cruise) เพ่ือชม
บานเรือน และ วิถีชีวิตความเปนอยูแบบชาวดัชตท่ี ใชเวลาลองเรือ
ประมาณ 1 ชั่วโมง 
นําทานเดินทางสู  สถาบันเจียระไนเพชร 
( Diamonds and Jewelry Factory) 
อุตสาหกรรมจากวิทยากรผูชํานาญตลอดจน
ข้ันตอนการเจียระไนเพชรใหเปนอัญมณีท่ีมี

คาท่ีสุด 
นําทานผานชม พิพิธภัณฑแวนโกะ (Van Gogh Museum) เปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีทุมเท
ใหกับการทํางานของ Vincent Van Gogh พิพิธภัณฑมีคอลเล็กชันภาพวาดและภาพวาด
ของแวนโกะท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในป 2017  หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขาชม 19 Euro 
หรือ ประมาณ 760 บาท 
นําทานผานชม โรงงานผลิตเบียรไฮเนเกน (Heineken Experience) ตนกําเนิดของเบียร
ไฮเนเกนอยูท่ีเมืองอัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด กอตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1864 ปจจุบันไฮ
เนเกนเปนบริษัทผลิตเบียรรายใหญท่ีสุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไมรวมบัตรคาบัตรเขา
ชมประมาณ 18 EUR 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองอัมสเตอรดัม (Rijksmuseum) 
สถานท่ีท่ีรวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตชท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปดใหนักทองเท่ียวเขา
เยี่ยมชมมานานนับ 10 ปแลว มีจัดแสดงผลงานของเหลาจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไมรวม
บัตรคาบัตรเขาชมประมาณ 20 EUR 



นําทานเดินทางสู จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) หรือจัตุรัสดาม เปนสัญลักษณของ
อัมสเตอรดัมท่ีเต็มไปดวยกล่ินอายของประวัติศาสตร และยังเปนท่ีตั้งของ พระราชวังหลวง 
(Royal Palace) โดยเปนท่ีตั้งของอนุสาวรียแหงชาติเพ่ือเปนการระลึกถึงผูท่ีตกเปนเหยื่อ
ของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเปนยานท่ีรายลอมไปดวยอาคารเกาแก เปนศูนยรวม

หางสรรพสินคา รานอาหาร และคาเฟ ท้ังยังเปนสถานที่รวมตัวอันมี
ชีวิตชีวาไมวาในโอกาสงานเฉลิมฉลองหรือการประทวงตางๆ ส่ิงท่ี
ไมควรพลาดชมเม่ือไปดามสแควร  คือ แทนหินสีขาวซ่ึงเปน
อนุสาวรียแหงชาติท่ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 1956 เพ่ือระลึกถึงทหารผาน
ศึกจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นอกจากน้ียังมีหาง de Bijenkorf เปน
หางท่ีต้ังอยูตรงดัมสแควร เเละเปนหางใหญสุดในอัมสเตอรดัม ชื่น
ชอบการช็อปปงสินคาเเบรนดเนมตองมาท่ีน่ี ไมวาจะเปน Louis 
Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีกหลากหลายเเบ

รนดก็มีใหไดเลือกชม รวมถึงเครื่องสําอาง เส้ือผารองเทาหรือขนมของฝาก 
นําทานเดินทางสู ยานโคมแดง (Red Light District) แหลงทองเท่ียวยามราตรี ท่ีไมควรพลาด
เม่ือไดมาถึงอัมสเตอรดัม เปนแหลงแสงสียามคํ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามในตูกระจกท่ี
ใหบริการอยางถูกกฎหมาย เปนแหลงรวมบาร พิพิธภัณฑ และ เซ็กซชอป จํานวนมากมาย 

คํ่า           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก         Mercure Hotel Amsterdam ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 

 

Day3  หมูบานกังหันลม ซานส สคันส – โรงงานชีส – เมืองฮารเลม – Grote Kerk – แลนดมารค 
วินดมิลลกังหันลม – พิพิธภัณฑเทยเลอร 

             เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑเมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอรดาม – 
โบสถเซนตลอเรนซ – บานลูกบาศก  



             Euromast Tower   
 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู หมูบานกังหันลม ซานส สคันส (Zaanse Schans) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปดของประเทศเนเธอรแลนด ทานสามารถเขาชมวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษท่ี 17-18 
อิสระใหทานเดินช่ืนชมบรรยากาศและถายรูปตามอัธยาศัย  

   นําทานชม โรงงานชีส (Cheese Factory) เม่ือเขาไปยังภายในทานจะไดเห็นข้ันตอนการทํา
ชีสแบบตางๆ รวมถึงมีชีสใหทานไดลิ้มลอง ทานยังสามารถเลือกซ้ือชีสตางๆได 
นําทานเดินทางสู เมืองฮารเลม (Heerlem) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ฮารเลม 
เปนนครและเทศบาลในประเทศเนเธอรแลนด ถูกยกระดับเปนเมืองเม่ือป ค.ศ. 1245 และสราง
กําแพงเมืองแลวเสร็จในป ค.ศ. 1270  

 นําทานถายรูปดานนอกของโบสถ Grote Kerk or  St. Bavokerk ท่ีตั้งอยูในจัตุรัส Grote 
Markt เปนโบสถชั้นนําในฮารเลมและเปนหน่ึงในสถานท่ีสําคัญท่ีคนรูจักมากท่ีสุดของเมือง 
สรางข้ึนในทศวรรษท่ี 1500 โบสถ Grote Kerk ไดยืนหยัดในฐานะโครงสรางอันโออาในใจ
กลางฮารเลม ดวยหนาตางกระจกสีท่ีสวยงาม และการออกแบบท่ีสวยงามพรอมคานเพดานไม 
โบสถแหงน้ีจึงเปนโครงสรางทางศาสนาท่ียอดเย่ียม 
นําทานถายรูปกับ แลนดมารค วินดมิลลกังหันลม (Landmark Windmill) ฮารเลมเปนท่ีตั้งของ
กังหันลม Moeln De Adriaan ซ่ึงเดิมสรางข้ึนในป พ.ศ. 2321 โครงสรางท่ีมีอยูในปจจุบันน้ี
เปนการบูรณะใหมเน่ืองจากของเดิมถูกไฟไหมในป พ.ศ.2481  
นําทานผานชม พิพิธภัรฑเทยเลอร (Teylers Museum) พิพิธภัณฑเทยเลอร เปนอาคารอันโอ
อาริมแมนํ้า มีสถานท่ีทองเท่ียวสามแหงในรูปแบบของงานศิลปะ ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และ
คอลเล็กชัน วิทยาศาสตร  

 เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นําทานเดินทางสู เมืองเดอะเฮก (The Hague) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
เดอะเฮก หรือ กรุงเฮก เปนท่ีตั้งของรัฐบาลเนเธอรแลนดและศาลยุติธรรมระหวางประเทศหรือ
ศาลโลก 
นําทานผานชม พิพิธภัณฑเมาริช (Mauritshuis Museum) เปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีตั้งอยูในใจ
กลาง The Hague อาคารน้ีสรางข้ึนในป ค.ศ. 1636 ในสไตลดัตชคลาสสิก มีคอลเล็กชั่นงาน
ศิลปะภายในพิพิธภัณฑมีมากมาย กวา 800 ชิ้น 



 
 

นําทานชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) อาคารขนาดใหญ เปนอาคารรัฐสภาเกาแกท่ีสุดท่ียังคง
ใชงานอยู สรางข้ึนค้ังแรกในทศวรรษ 1200 ไมคอยมีใครรูจักประวัติศาสตรยุคแรกๆ ของ
อาคารน้ีมากนัก แตในไมชาก็กลายเปนสถานท่ีสําคัญสําหรับการประชุมทางการเมืองตลอด
ชวงทศวรรษ 1600 

 นําทานถายรูปดานนอก วังสันติภาพ (Peace Palace) อาคารสําหรับบริหารงานกฎหมายและ
เปนท่ีตั้งของหนวยงานตางๆรวมถึงศาลยุติธรรมระหวางประเทศ อาคารนี้สรางข้ึนในป พ.ศ. 
2456 และมีการออกแบบสไตลนีโอเรเนซองสท่ีสวยงามและมีรายละเอียดสูง พรอมดวยหอระฆัง
ขนาดใหญและสวนหนาท่ีโคงอันวิจิตรงดงาม ภายในวังคอนขางหรูหราและมีรูปปนครึ่งตัวของ
ผูมีชื่อเสียงอยางคานธีและเนลสัน แมนเดลา 

 นําทานเดินทางสู เมืองรอตเทอรดาม (Rotterdam) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) 
รอตเทอรดาม เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด รอตเทอรดามเปนท่ีตั้ง
ของทาเรือท่ีใหญท่ีสุดของยุโรป จึงเปนศูนยกลางการขนสงและเศรษฐกิจท่ีสําคัญแหงหน่ึง เปน
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยท่ีมืชื่อเสียงหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยอีราสมุส ซ่ึงมีชื่อเสียงทางดาน
เศรษศาสตร และสถาบันสถาปตยกรรมแหงเนเธอรแลนด เปนมหานครริมนํ้า เมืองหลวงทาง
วัฒนธรรม มีมรดกทางการเดินสมุทร และมีสถาปตยกรรมยุคใหมต้ังอยูมากมาย รอตเทอรดาม
ไดรับความเสียหายอยางหนักจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จึงไดมีการสรางบูรณะสรางอาคารใหม
รวมถึงตึกระฟาจํานวนมากมาย จน ในป ค.ศ. 2007 ไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเปน เมือง
แหงสถาปตยกรรม จากการท่ีตั้งอยูบริเวณปากนํ้าแมนํ้าไรน แมนํ้าเมิซ และแมน้ําสเกลต รอต
เทอรดามจึงเปนจุดเร่ิมตนสูการคมนาคมทางเรือสูภูมิภาคอ่ืนของยุโรปตะวันตก รวมถึงเขต
อุตสาหกรรมในประเทศเยอรมัน มีโครงขายระบบ ราง ถนน คลองเช่ือมจนรอตเทอรดามไดรับ
ฉายาวา ประตูสูยุโรป 

 นําทานชม The Old Harbor ทาเรือเกาแก ทาเรือเล็กๆของชาว Rotterdam ท่ีมีรานตางๆ
มากมายใหทานไดเดินชม 

               นําทานถายรูปดานนอก โบสถเซนตลอเรนซ (Grote of Sint Laurenskerk or  The Church 
of Saint Laurence) เปนสถาปตยกรรมยุคกลางเพียงช้ินเดียวท่ียังหลงเหลืออยูในเร็อตเตอรดัม 
โบสถแหงน้ีสรางข้ึนในป 1449 และถูกเพ่ิมเขามาในชวงหลาปท่ีผานมา โบสถแหงน้ีเปนหน่ึง



ในอาคารท่ีสรางดวยหินท้ังหมดแหงแรกในเมืองรอตเตอรดัม และเคยเปนสถานท่ีสําหรับจัดงาน
สําคัญๆมากมาย โบสถแหงน้ีตั้งอยูในใจกลางเมืองเกา ใหลกับพิพิธภัณฑการเดินเรือและ
สะพาน Eramus การตกแกตงภายในของโบสถคอนขางสวยงามดวยซุมประตูโคงมากมาย 
เพดานโคงสูงและหินสีสรรตางๆทางศาสนาอันวิจิตรบรรจง 

 นําทานชม บานลูกบาศก (The Cube House) บล็อกท่ีอยูอาศัยท่ีแปลกประหลาดน้ีออกแบบ
โดย Piet Blom และลูกบาศกท่ีประกอบข้ึนจะเอียงทํามุม 45 องศา ลูกบาศกไมเหมือนบานแบบ
อ่ืนท่ีจะไดเห็นงายๆและเปนแนวคิดท่ีนาสนใจ เม่ือมองระยะไกลโครงสรางน้ีดูเหมือนเกมส
คอมพิวเตอร 2 มิติแบบเกาและหน่ึงในลูกบาศกเปดใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาชมไดเราจะ
ไดเห็นวาภายในเปนอยางไร 

               ผานชม Euromast Tower  เปนสถานีสังเกตุการณท่ีสรางข้ึนในป 1960 เพ่ือใหมองเห็น
ทัศนียภาพรอบดานของ Rotterdam City หอคอยสูง 606 ฟุตและมีเสาอากาศเปนอาคารท่ีสูง
ท่ีสุดในรอตเตอรดัม หอคอยน้ีประกอบดวยรานอาหาร หองประชุมทางธุรกิจ หองชุดในโรงแรม 
และจุดชมวิว  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก Inntel Hotels Rotterdam ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 
Day4 เมืองแอนตเวิรป – อาสนวิหารพรแมมารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส

เฮาส – เมืองบรัสเซลส – อะโตเมียม 
 จัตุรัสกร็องปลัส – เจาหนูนอยมันเนอเกินปส 
 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองแอนตเวิรป (Antwerp) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

เปนเมืองในประเทศเบลเย่ียม แอนตเวิรป เพ้ียนมาจากคําวา อันตแวรเปน (Antwerpen) ท่ีมา



จากคําวา Hand Werpen ซึ่งแปลวา โยนมือลงแมนํ้า ท่ีมาจากนิทานปรัมปราพ้ืนบานท่ีเลาถึง
ยักษตนหน่ึงชื่อ ดรูโอน อันติโก (Druon Antigoon) โดยอาศัยอยูใกลแมนํ้าสเกลท คอยเก็บ
สวยหรือคาผานทางจากนักเดินเรือท่ีใชเสนทางสัญจรผานแมนํ้าสเกลท หากนักเดินเรือคนใด
ไมยอมจายคาผานทางก็จะถูกจับตัดมือและโยนมือท้ิงแมนํ้า ตอมา ซิลวิอุส บราโบ (Silvius 
Brabo) ทหารโรมันท่ีไมพอใจกับการกระทําของดรุโอน อันติโกน จึงวางแผนฆายักษท้ิงลงใน
แมนํ้า เหมือนกับท่ีเคยทํากับคนอ่ืน ในปจจุบันสัญลักษณตางๆท่ีเก่ียวกับนิทานปรัมปราเร่ืองน้ียัง
ปรากฎใหเห็นอยูท้ังช็อกโกแลตรูปมือ หรือ ประติมากรรม 
นําทานถายรูปเปนท่ีระลึกกับ อาสนวิหารพระแมมารีอา (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารท่ี
สูงท่ีสุด in the Low Countries เปนท่ีชื่นชมท้ังจากภายในภายนอก ใชเวลาสราง 169 ปกอน
จะแลวเสร็จในป 1521 ยอดแหลมสามารถมองเห็นไดจากหลายพ้ืนท่ีของเมือง 

 นําทานสู จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt มีมาตั้งแตศตวรรษท่ี 16 และเปนตัวอยางท่ีสวยงาม
ของสถาปตยกรรมในยุคน้ัน เปนท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด เปนศูนยกลาง และสรางข้ึนใน
สไตลเรเนสซองและโกธิกรูปปนท่ีใจกลางจัตุรัสเปน Brabo นักฆายักษในตํานานและมีมาตั้งแต
ป 1887 ณ ถนน Hofstraat  

 นําทานผานชม รูเบนสเฮาส (Rubenshuis) บานเกาของจิตรกร Pieter Paul Rubens บานน้ี
สรางข้ึนโดยรูเบนสเองเพ่ือใชเปนท่ีอาศัยและเปนสตูดิโอ สําหรับใหเขาทํางาน ตัวอาคารอยูใน
สภาพทรุดโทรมกอนท่ีจะมีการปรับปรุงซอมแซม ซ่ึงเร่ิมในป 2480 ขณะน้ีอาคารไดกลับมา
สมบูรณแลว แสดงถึงความรุงโรจนในอดีต นอกจากเคร่ืองเรือนในสมัยท่ีจิตรกรอาศัยอยูท่ีน่ี 
บานยังจัดแสดงผลงานศิลปะของเขาหลายชิ้น 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
               นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussels) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

แควนนครหลวงบรัสเซลส เปนเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม บรัสเซลสเปนท่ีต้ังขององคกร
ระหวางประเทศท่ีสําคัญหลายแหง หนวยงานสําคัญของสหภาพยุโรป 2 หนวยงาน คือ 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป (Council 
of the European Union) ท่ีมีสํานักงานใหญในกรุงบรัสเซลส นอกจากน้ีบรัสเซลสยังเปนท่ีตั้ง
ของนาโต (NATO) อีกดวย ทําใหหลายประเทศมีสถานฑูตในบรัสเซลสถึง 3 แหง คือ สถาน
ฑูตปกติของแตละประเทศ สถานฑูตประจําสหภาพยุโรป และสถานฑูตประจํานาโต 

 
 
 
 



 
 
              บรัสเซลส เปนสถานท่ีท่ีนาสนใจดวยสถาปตยกรรมท่ีสวยงามและประวัติศาสตรอันนาท่ึงท่ีอัด

แนนอยูในทุกถนน  
 นําทานถายรูปดานอกกับ อะโตเมียม (Atomium) ท่ีตั้งอยูใน

สวนสาธารณะ Heysel Park ทางตะวันตกของเมือง เปน
แบบจําลองอะตอมท่ีนาตะลึง ซ่ึงมีความสูงถึง 100 เมตร 
ประกอบดวยวัตถุทรงกลม 9 ลูก  แตละลูกมี เสนผาน
ศูนยกลางขนาด 18 เมตร หนักประมาณ 2,400 ตัน ใชเวลา
ในการออกแบบประมาณ 18 เดือน ประติมากรรมน้ีสรางข้ึน
ในป 1958 

              นําทานเดินทางสู จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) 
จัตุรัสหลักแหงกรุงบรัสเซลส ซ่ึงรายลอมดวยเหลาอาคารเกาอันสวยงามและกลมกลืนกันทาง
สถาปตยกรรม และถือวาเปนจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดในโลก จัตุรัสแหงน้ีมีความกวาง 68 เมตร ยาว 
110 เมตร ในปจจุบัน  จัตุรัสแหงน้ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย
องคการยูเนสโก 

              นําทานถายรูปกับ เจาหนูนอยมันเนอเกินปส (Manneken Pis) แปลวา เด็กชายกําลังปสสาวะ  
เปนนํ้าพุขนาดเล็กหลอดวยทองแดง เปนรูปปนเด็กชายยืนเปลือยกายกําลังปสสาวะใสอาง มี
ความสูงประมาณ 61 เซนติเมตร ตั้งอยูใจกลางกรุงบรัสเซลส ออกแบบโดย เฌโรม ดูวแกนัว 
ชางหลอชาวฝร่ังเศส ไดรับการติดต้ังราว ค.ศ. 1618 มีตํานานเลาวา รูปปนน้ีเดิมสรางข้ึนใน
คริสตศตวรรษท่ี 14 ดวยหินแกะสลัก ในขณะน้ันบรัสเซลสอยูทามกลางสงครามและถูฏฝายตรง
ขามนําระเบิดมาวางไวท่ีกําแพงเมือง เด็กชายคนหน่ึงช่ือ ยูลียันสเกอ (Julianske) มาพบสาย
ชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไว ชาวเมืองจึงทํารูป
แกะสลักน้ีไวเพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ ตอมารูปสลักน้ีถูกขโมยสูญหายไปหลายคร้ัง จึงถูก
แทนท่ีรูปหลอตัวปจจุบัน 

ค่ํา           อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
ท่ีพัก        HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day5 เมืองบรูจส – ศาลากลางเมืองบรูจส – บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ Blood Holy 
Blood – หอระฆังแหงบรูจส – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส – เมืองบัสเซลส – เมืองเกนต - 
ปราสาทเกรเวนสตีน - หอระฆังแหงเกนต - อาสนวิหารเซนตบาโว   

 

 
เชา       บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เมืองบรูจส เปนเมืองมรดกโลกขององคการยูเนสโก และยังไดรับ
ฉายาวา “เวนิสเหนือ” ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม หางจากจากกรุง
บรัสเซลส (Brussels) เพียง 1 ชั่วโมง เมืองบรูจสมีความสําคัญทางประวัติศาสตรเพราะเคยเปน



เมืองทาและมีความสําคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมเนเธอรแลนดตอนตน ระหวาง
คริสตศตวรรษท่ี 15 ถึงตนคริสตศตวรรษท่ี 16 
นําทานถายรูปคู  ศาลากลางเมืองบรูจส เปนศาลากลางขนาดใหญจากศตวรรษท่ี 13 สรางดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค ตอดวย บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ Blood Holy Blood มี
ชื่อเสียงมากในบรัสเซลส ตํานานเลาขานวาเลือดศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูถูกนํากลับมาจากเยรูซา
เล็มและเก็บไวในโบสถแหงน้ีในกรุงบรูซ โบสถแหงน้ีจึงเรียกวาโบสถศักด์ิสิทธ์ิเลือด เมืองบรูจสก็
เจริญรุงเรืองเชนกัน 

จากนั้นนําทานถายรูปคู หอระฆังแหง บรูจส ต้ังเดนสงาอยูท่ีจัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส สรางข้ึน
ในชวงศตวรรษท่ี 12 ไมเพียงแตเปนหน่ึงในสัญลักษณท่ีโดดเดนท่ีสุดของเมืองเทานั้นแตยังไดรับ
การข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก ในอดีตหอระฆังสรางข้ึนเพ่ือใชเปนหอ
สังเกตการณและเตือนภัย รวมไปถึงบอกเวลาและกิจกรรมทางสังคมในเมือง  

และอิสระใหทุกทานชม จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส เปนหน่ึงในสถานท่ีเท่ียวยอดนิยมของเมืองบ
รูจส ตั้งอยูหางจากสถานีรถไฟเพียง 20 นาที ท่ีน่ีจะพาเราไปสัมผัสบรรยากาศท่ีครึกครื้นของ
ผูคนในยานกลางเมือง เพราะรวบรวมสถานท่ีเท่ียวสําคัญไวหลายแหง ไมวาจะเปนหอระฆัง 
(Belfry of Bruges) เจาของความสูงกวา 83 เมตรท่ีตั้งเดนเปนพระเอกของงาน ดานขางของ
จัตุรัสยังสามารถมองเห็นศาลประจําจังหวัดท่ีสรางดวยสไตลนีโอโกธิคอันโดดเดน ใจกลางจัตุรัส
ยังมีรูปปนของ Jan Breydel และ Pieter de Coninck น่ันยังไมรวมถึงบานหนาจ่ัวหลากสีสัน ถา
ใครท่ีมาท่ีน่ีในวันเสด็จข้ึนสูสวรรค (Ascension Day) จะพบกับขบวนแหทางศาสนาพรอมการ
ขับรองเพลงผานใจกลางเมืองรวมไปถึงสถานท่ีแหงน้ีอีกดวย 
 

เท่ียง       อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
 
 
 
 



 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) ประเทศเบลเย่ียม (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง 30 นาที) เมืองลูกผสมระหวางยุคเกากับยุคใหมท่ีมีเอกลักษณ และมีทิวทัศนท่ีงดงามของ
สายนํ้าท่ีตัดกับสถาปตยกรรมของเมืองไดอยางลงตัว 

นําทานถายภาพดานหนา กับแลนดมารคสําคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The 

Gravensteen (Castle of the Counts)  เปนท่ีอยูอาศัยของเคานตแหงแฟลนเดอรสจนถึงป 
1353 ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนวัตถุประสงคใหมใหเปนศาล เรือนจํา โรงกษาปณ และแมกระท่ัง
ในฐานะโรงงานฝาย ไดรับการบูรณะในชวงป พ.ศ. 2436-2446 และปจจุบันเปนพิพิธภัณฑและ
สถานท่ีสําคัญในเมือง ถายภาพกับ หอระฆังแหงเกนต (Het Belfort van Gent) เปนหอระฆังสูง 

95 เมตรใจกลางเมืองเกนตของเบลเยียม หอคอยน้ีเปนหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ท่ีมี

ชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent รวมกับ Cloth Hall และMammelokker เปนสวนหน่ึงของมรดก

โลกของ UNESCO ตั้งแตป 2542 ชม อาสนวิหารเซนตบาโว St. Bavo's Cathedral เปนอาสน
วิหารของโบสถคาทอลิกในเมืองเกนตประเทศเบลเยียม อาคารสไตลโกธิก สูง 89 เมตรน้ีเปนท่ีน่ัง
ของสังฆมณฑลเกนตและต้ังชื่อตามนักบุญบาโวแหงเกนต อีกท้ังมหาวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บ
ผลงานของศิลปนท่ีมีชื่อเสียงคนของประเทศอีกดวย ถนน Graslei Notable Street เดินเลนไป
ตามถนนจะมีรานอาหาร คาเฟ บิสโตร รานของฝากใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศ 

 นําทานเดินทางสู เมืองบรัสเซลส (Brussel) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ 
ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยูในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเปนประเทศเกาแก
ท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,000 ป เปนประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยูในยุโรปยุค
กลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเปนประเทศท่ีมีคูบาวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ดวยตีกราม



บานชองและสถาปตยกรรมสําคัญๆ เชน มหาวิหาร หอระฆัง ซ่ึงยังคงไวดวยความงดงาม วิจิตร
แบบศิลปะโกธิคอยางครบถวน  

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก        HOTEL Ramada Brussels ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 

 
 

Day6 โรมอนด – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอรดัมสคิปโฮล  
 

 
เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองโรมอนด (Roermond) (ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
เพ่ือนําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond เปนเอาทเล็ทจําหนายสินคาแบรดเนมชื่อ
ดังตางๆ โดยจําหนายในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และมีบางชวง
โปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลตางๆท่ีอาจลดราคาไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวา ทําใหเปน
สถานท่ีท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการช็อปปงสินคาแบรนดเนม 

เท่ียง         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกแกการชอปปง 
    นําทานเดินทางสู สนามบนิอัมสเตอรดัมสคิปโฮล ประเทศเนเธอรแลนด  
21.40    นําทานเดินทางสู สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบิน EVA AIRWAYS  
เท่ียวบินท่ี BR 076  
              (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที 
 

Day7 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 



 

13.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 


