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Code: IH14-NLD-Unseen-9BR-08-16Apr2023-119-A230126 

 

9 วนั อนัซนีเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

 

 

 

***บนิตรงโดย...EVA AIR *** (บนิตรงสูอ่มัสเตอรด์มั) 

8 – 16 เมษายน 2566 

 เร ิม่ตน้…. 119,900 บาท 

 

ฮารเ์ลม -อลัคม์าร ์- โฮรน์ – กธีูรน์ - โกรนนิเกน – ป้อมบรแูตงจ ์ – ปราสาทดอรเ์วริธ์  

อาเมอรส์โฟรต์–ยเูทรกต ์- กอรนิเคม – ดอรเ์ดรชท ์- คนิเดอรไ์ดค ์– รอตเทอรด์าม  เดลฟท ์- เฮก - เลเดน – 

อมัสเตอรด์มั – สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ 
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ส. 08 เม.ย. 2566  กรงุเทพฯ – อมัสเตอรด์มั 

 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ทีแ่ละมัคคุเทศกไ์ดท้ี่เคาน์เตอรเ์ชคอนิสายการบนิ EVA AIR เคาน์เตอร ์T ประตูทางเขา้ที ่

10 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

12.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิ BR075 (ใชเ้วลา

บนิประมาณ 12.05 ชม.) เพลดิเพลนิกับภาพยนตร์และจอทวีีส่วนตัวทุกทีน่ั่ง ทัง้นี้สายการบนิฯ บรกิาร 

อาหารกลางวัน และอาหารค ่า บนเครือ่งบนิ 

19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิอมัสเตอรด์ัม (AMS) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Hotel Amsterdam Airport Schipol **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

อา. 09 เม.ย. 2566  ฮารเ์ลม -อลัคม์าร ์-  อมัสเตอรด์มั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮารเ์ลม (Haarlem) (ระยะทาง 21 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี อกีหนึง่

เมอืงทีม่เีสน่หท์างวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์ เมอืงเกา่แกท่ีม่คีวามรุ่งเรอืงในยุคทอง ในศตวรรษที ่ 16-

17 เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของประเทศ โดยเฉพาะการคา้ขายหัวพันธุด์อกไม  ้

 

น าท่านเทีย่วชม ตลาดกลางเมอืงฮารเ์ลม (Grote Markt) จัตุรัสขนาดใหญ่และมสีถานทีท่างประวัตศิาสตร์

ตัง้อยูห่ลายแห่ง เชน่ มหาวหิารเซนตบ์าโว ทางดา้นซา้ยมอืของตลาดกลางบรเิวณดา้นหนา้มหาวหิาร

เซนตบ์าโวมรีูปปั้น Laurens Janszoon Coster ผูป้ระดษิฐแ์ท่นพมิพท์ีม่บีา้นเกดิในเมอืงฮารเ์ลม  

ถ่ายรูปกับศาลากลางเมอืงฮารเ์ลม สถานทีท่ างานของรัฐบาลเมอืงฮารเ์ลม อาคารสวยทีส่รา้งขึน้ในชว่ง

ปลายศตวรรษที ่ 14 ในสไตลด์ัชตโ์กธคิ สว่นดา้นหนา้อาคารมคีวามโดนเด่นเป็นพเิศษ ปัจจุบันศาลา

กลางยังใชส้ าหรับงานแต่งงานของพลเมอืง 
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น าท่านเขา้ชม มหาวหิารเซนตบ์าโว (The Church of Saint Bavo) หรอืทีเ่รยีกกันในภาษาดัตชว์่า De 

Grote of St.-Bavokerk มหาวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ในเนเธอรแ์ลนด ์ ไดรั้บการบรูณะครัง้ล่าสดุในปี 

1980-1985 ภายในตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมรูปแบบกอทกิจากยคุกลางตอนปลายทีม่เีอกลักษณ์

เฉพาะตัว เชน่ เพดานไมท้ีส่วยงาม มอีอรแ์กนทีม่ชี ือ่เสยีง (The Muller Organ) สรา้งขึน้โดย Christian 

Müller ผูส้รา้งออรแ์กนชาวอัมสเตอรด์ัม (ไดรั้บการบรูณะโดย Marcussen ผูส้รา้งออรแ์กนชาวเดนมารก์

ในปี 1961) 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑศ์ลิปะและวทิยาศาสตรเ์ทยเ์ลอรส์ (Teylers Museum) พบความมหัศจรรยข์อง

ศลิปะและวทิยาศาสตรพ์รอ้ม ๆ กัน มกีารรวบรวมภาพวาด ฟอสซลิ แร่ธาตุ เครือ่งมอื และหนังสอืเกา่ไว ้

มากมาย 
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น าท่านถ่ายรูป ประตูอัมสเตอรด์ัม Amsterdamse Poort ประตเูมอืงฮารเ์ลม ตัง้แต่ปี 1486 ประตูเดยีวที่

เหลอือยูจ่ากสบิสีป่ระตเูมอืงเดมิ   

 

จากนัน้ น าท่านถ่ายรูป กังหันโบราณ โลเลน เดอ อาเดรยีน (De Adriaan Windmill) กังหันโบราณแห่ง

เมอืงฮารเ์ล็มนี้มอีายรุาว 240 ปี ครัง้หนึง่เคยไดร้ับความเสยีหายจากไฟไหมอ้ยา่งหนักในปี ค.ศ. 1932 

จากนัน้จงึถูกสรา้งขึน้มาใหม ่ กังหันนี้ตัง้อยูบ่นท าเลทีเ่ป็นหัวโคง้ของแมน่ ้าสปารน์ (Spaarne) ซึง่ถอืเป็น

มมุถ่ายรูปและจุดชมววิทีส่วยงามมากทเีดยีว  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอัลคม์าร ์(Alkmaar) (ระยะทาง 32 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี หรอื

เรยีกว่า “เมอืงชสี” เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเกีย่วกับตลาดชสี (Alkmaar Cheese Market) ซึง่จัดแสดงและ

จ าหน่ายชสีทุกเชา้วันศุกร ์ระหว่างเดอืนเมษายนถงึกันยายน อัลคม์าร ์ยังเป็นเมอืงทีม่เีรือ่งราวทาง

ประวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน มอีนุสรณ์สถานแห่งชาตทิีไ่ดร้ับการจดทะเบยีนมากถงึ 399 แห่ง เรยีกได ้

ว่าแทบทุกสถานทีท่ีเ่ราเดนิผ่าน อาจเป็นหนึง่ในอาคารเกา่แกเ่กอืบหลายรอ้ยปีกอ่น นอกจากนี้ยังมถีนน

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงอัลคม์าร ์ถนน Langestraat เดนิเล่นชมบรรกาศของเมอืงเกา่อันงดงาม  

 

 น าท่านถ่ายรูปกับ ศาลากลางเมอืง (Alkmaar City Hall) ออกแบบดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามสรา้งขึน้

ระหว่างปี ค. ศ. 1509 ถงึปี ค. ศ. 1520 ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบลักษณะเฉพาะและผสมผสานแบบดัตช ์

(ศาลากลาง) รวมกับซุม้ประตูและหอคอยในสไตลก์อทกิ (เชน่เดยีวกับในโบสถ)์  เพลดิเพลนิกับรา้นคา้

จ านวนมากทีท่อดยาวไปตามถนนความยาวเกอืบครึง่กโิลเมตร รวมถงึบา้นเรอืนและอาคารเกา่แกท่ีส่รา้ง

ขึน้แบบหนา้จั่วลักษณะพเิศษ เหมาะแกก่ารเดนิเล่น ชอปปิง และเก็บภาพสวย ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Verdedigingswerken_van_de_stad_Haarlem?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc


Page 5 of 26 

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปก ับ หอคอย Accijnstoren หอคอย สรา้งขึน้ในปี 1622 สรา้งขึน้ดว้ยอฐิและกรุดว้ยหิน

ธรรมชาต ิหอคอยมรีะฆงั เดมิเป็นส านักงานตอ้งส าแดงสนิคา้น าเขา้ทีน่ี ่เพือ่เก็บภาษี ท าใหภ้าษีสรรพสามติ

ทีแ่หลง่รายไดท้ีส่ าคัญของเมอืง 

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์ทีเทลิ (The Beatles Museum) ซึง่จัดแสดงเรือ่งราววงดนตรยีอดนยิม

ในยคุ 60 The Beatles รวมถงึแผ่นเสยีง อัลบัม้มอืสอง หนังสอืมากกว่ารอ้ยเล่มเกีย่วกับ the Beatles 

เป็นสวรรคข์องนักสะสม และแฟนตัวยงของ Beatles ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์ัม (ระยะทาง 50 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Hilton Amsterdam Airport Schiphol **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

จ. 10 เม.ย. 2566  อมัสเตอรด์มั – โฮรน์ – เอ็นคเูซนิ - กธีูรน์ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโฮรน์ (Hoorn) (ระยะทาง 53 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.15 ชม.) เมอืงเล็ก ๆ 

ทีม่คีวามสวยงาม เมอืงทีจ่ะพาทุกคนไปเรยีนรูป้ระวัตศิาสตรย์คุทองของดัตช ์(Dutch Golden Age) เป็น

ทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็นทุ่งดอกทวิลปิและทุ่งหญา้ มพีืน้ทีต่ดิกับทะเลสาบหลักในฮอลแลนด ์ในอดตีนัน้เมอืงโฮร์

นกลายเป็นศูนยก์ลางส าคัญของบรษัิทอนิเดยีตะวันออกของดัตช ์Dutch East India Company (VOC) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/1622
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
https://nl.wikipedia.org/wiki/Accijns
https://www.beatlesmuseum.nl/
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ซึง่เนน้การคา้สนิคา้โภคภัณฑ ์เชน่ พรกิไทย ลูกจันทน์เทศ และกานพลู มบีทบาทส าคัญในชว่งยคุทอง

ของชาวดัตช ์ซึง่เป็นชว่งเวลาทีเ่นเธอรแ์ลนดม์คีวามรุ่งเรอืงและความมั่งคั่งแบบขดีสดุ  

 

 

 

น าท่านเทีย่วชม เมอืงโฮรน์ เมอืงทีม่ยีา่นทีอ่ยูอ่าศัยทีท่ันสมัย และเป็นศูนยก์ลางเมอืงประวัตศิาสตร ์ซึง่

ยังคงสามารถเห็นและสัมผัสไดถ้งึความมั่งคั่งของเมอืงทีส่ะทอ้นไปยังสว่นทีเ่หลอืของโลกในสมัยนัน้ดว้ย

อาคารทางประวัตศิาสตร ์สถาปัตยกรรม และพพิธิภัณฑท์ีบ่อกเล่าเรือ่งราวอันยิง่ใหญ่นี้  

 

เทีย่วชม หอคอยหลักเมอืงโฮรน์  ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี 1532 และเดมิทีม่สีรา้งเพือ่สรา้งเป็นหอคอยป้องกัน 

หอคอยครึง่วงกลมมซีุม้ตรงดา้นในเมอืงในสไตลโ์กธคิปลายดา้นทะเลมันมผีนังกลมหนา 1.5 เมตร 

ปัจจุบันใชเ้ป็นรา้นอาหาร  

 

จากนัน้น าท่านเทีย่ว จัตุรัสหลักในเมอืงโฮรน์  Roode Steen จัตุรัสกลางเมอืงโฮรน์ ซึง่เป็นทางแยกจาก

ถนนชอปปิงและตรอกซอกซอย 6 สาย ภายในจัตุรัสแห่งนี้ยังเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑย์คุทองดัตช ์

Westfries Museum และรูปปั้นของผูว้่าราชการจังหวัด Jan Pieterszoon Coen รวมถงึตลาดชสีเดมิที่

เกดิขึน้ทีน่ี่ 

 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอ็นคูเซนิ (Enkhuizen) เมอืงทีเ่คยรุ่งเรอืงมากในยคุล่าอาณานคิม และ

ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแหง่การลา่ปลาแฮริง่ แต่มเีกดิก็ยอ่มมดีับ เมือ่ชว่งเกอืบ  200 ปีกอ่นเมอืงก็เขา้สูข่า

ลงจนประชากรนอ้ยลงไปพอสมควร รวมถงึเรือ่งการสรา้งเขือ่นและกัน้น ้าท าใหเ้มอืงนี้ไมส่ามารถเป็นเมอืง

ทา่ชัน้น าไดอ้กีตอ่ไป  
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น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑท์ะเลใต ้Zuiderzeemuseum พพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดง เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูข่อง

ชาวดัชตใ์นแถบทะเลใต ้ทีแ่บง่ออกเป็นสองสว่นคอื Indoor และ Outdoor  สว่นของ Indoor จะโชวพ์วก

เรอืไม,้ ของมคี่า, เครือ่งแต่งกาย  สว่น Outdoor จะแสดงใหถ้งึวถิชีาวบา้นทีน่่าสนใจ ทีแ่สดงใหเ้ห็นการ

ประกอบอาชพีของชาวดชีต ์เชน่ ทอผา้, เลือ่ยไม,้ ท าพวกแหหรอือวนจับปลา, ต่อเรอื, ตากกุง้, ท าเชอืก 

ฯลฯ นอกจากนี้ยังมพีวกหอ้งทีย่อ้นเวลาชวีติในศตวรรษก่อน มเีกมโบราณ และเครื่องสูบน ้า สิง่ที่ไม่ควร

พลาดทีน่ีก่็คอืเรอืและบรรยากาศรมิน ้าซึง่มทีัง้ 2 แบบคอืคลองและทะเล  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกธีรูน์ (Giethoorn) (ระยะทาง 88 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.)  เมอืงที่

มชี ือ่เสยีงโดง่ดังแบบกา้วกระโดดส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและชาวจนีตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ.2017 เป็นตน้มา 

โดยสถติทิีถ่กูบนัทกึไวค้อืมนัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่มเยอืนหมนุเวยีนราว 2 แสนคนตอ่ปี  

 

 ไดเ้วลาน าท่านล่องเรอืชมความสวยงามของหมูบ่า้นกธีูรน์ ชมภูมทิัศน์อันสวยงามและความเงยีบสงบของ

หมูบ่า้นทีล่อ้มรอบดว้ยล าคลอง เมอืงกธีรูน์เป็นเมอืงไรม้ลภาวะ เนือ่งจากเป็นเมอืงคาร์ฟร ีซึง่ชาวเมอืงสญัจร

ดว้ยเรอืเทา่นัน้ จนไดรั้บขนานนามวา่เป็นนครเวนสิแหง่แดนเหนอื หรอืนครเวนสิแหง่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์มี

ประชากรอาศัยเพยีงราว 2600 คน (***การใหบ้รกิารล่องเรอืชมหมู่บา้นมจี านวนจ ากัดในแต่ละวัน หาก

บรษัิทเรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารกับคณะได ้จะท าการคนืค่าล่องเรอืใหก้ับทุกท่านและน าท่านเดนิชมหมูบ่า้น

แทน) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแคมเปน Kampen (ระยะทาง 40 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  เทีย่วชม

เมอืงที่มปีระเพณีการคา้และการขนส่งมายาวนานหลายศตวรรษ ความรุ่มรวยของประวัตศิาสตร์ในอดีต

สะทอ้นใหเ้ห็นในอนุสรณ์สถานที่สวยงามในเขตเมืองเก่า น าท่านเที่ยวชมเมืองเก่าอันงดงาม ที่มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานโบสถเ์ซนตน์โิคลัส บา้นโกธคิ ประตูเมอืง และแบบจ าลองของเรอืคา้ขายในยุค

กลาง  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง Zwolle (ระยะทาง 15 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Mercure Zwolle **** หรอืเทยีบเทา่ 
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อ. 11 เม.ย. 2566  โกรนนิเกน – ป้อมบรแูตงจ ์- อารเ์นม 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกรนนิเกน Gronnigen (ระยะทาง 107 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เมอืง

หลวงตอนเหนือของเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นการศกึษา เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยชือ่ดังตดิ

อันดับโลก (Groningen University)  

  

 น าท่านเขา้ชม โบสถ ์Martinikerk โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืง โบสถแ์ละหอคอยทีท่ี่ตัง้ชือ่ตาม Saint 

Martin of Tours (316–397) ซึง่เป็นนักบญุอปุถัมภข์องBishopric of Utrechtซึง่ Groningen สังกัดอยู่

โบสถแ์ห่งนี้เป็นอาสนวหิารในชว่งเวลาสัน้ๆ ในชว่งแรกของบาทหลวงแห่งโกรนงิเงน (ค.ศ. 1559–1594) 

ชม หอคอย Martini Tower แลนดม์ารค์และหอคอยทีส่งูทีส่ดุในเมอืงโกรนนิเกน ทีส่งูถงึ 97 เมตร  

  

 

 

 น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะโกรนนิเกนิ (Groninger Museum) พพิธิภัณฑท์ีรู่จ้ักกันดใีนเรือ่งของอาคาร

ทีม่รีูปแบบและสสีันโดดเด่น ภายในจัดแสดงเครือ่งเงนิทีส่วยงามและภาพวาดเกา่แกข่องจติกรหลายท่าน

ไดอ้ยา่งน่าสนใจ รวมไปถงึผลงานของศลิปินสมัยใหมแ่ละร่วมสมัย และคอลเลกชนัส าคัญในสาขาแฟชัน่

การออกแบบและการถ่ายภาพ นอกจากคอลเลกชนัของตัวเองแลว้ Groninger Museum ยังมกีารจัด

แสดงผลงานทีน่่าสนใจจากศลิปินชือ่ดังและศลิปินนักออกแบบทีย่ังไมเ่ป็นทีรู่จั้กมากนัก  

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saint_Martin_of_Tours?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Saint_Martin_of_Tours?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bishopric_of_Utrecht?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cathedral?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=sc
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 จากนัน้นท่าน เทีย่วชม มหาวทิยาลัยโกรนนิเกน (Groningen University) หนึง่ในสถาบันการศกึษาทีม่ี

ชือ่เสยีงตดิอับดับโลกของเนเธอรแ์ลนด ์เขา้ชม พพิธิภัณฑม์หาวทิยาลัย (University Museum) ทีเ่ปิดให ้

เขา้ชมตัง้แต่ปี 1987 ดา้นในมกีารรวบรวมผลงานคอลเลคชนัหลากหลายดา้น ทัง้ทางดา้นศลิปะและ

วัฒนธรรม ภาพวาด ของสะสม เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร ์โครงกระดูก หอ้งกายวภิาค รวมไปถงึประวัติ

ความเป็นมาของมหาวทิยาลัยโกรนงิเงนิอยา่งละเอยีด เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ต็มไปดว้ยความรูแ้ละสรา้งแรง

บันดาลใจทางการศกึษาไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชม ป้อมบรแูตงจ ์หรอื ป้อมดาว แห่งเมอืงโกรนนิเกน ป้อมปราการแห่งศตวรรษที ่15 มลีักษณะ

คลา้ยกบัดาว ซึง่ออกแบบมาเพือ่ป้องกนัการรกุรานดว้ยปืนใหญโ่ดยเฉพาะโดยมคีนู ้ากวา้งป้องกนัอกีชัน้หนึง่ 

ปัจจบุนักลายเป็นพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตร ์ทีม่หีลายสิง่ยงัคงอยู ่เชน่ จดุสงัเกตการณ์ ปืนใหญ่โบราณหลาย

กระบอก กังหันลม นอกจากนี้รอบๆ หมู่บา้นยังคงมสีถาปัตยกรรม และบรรยากาศเงียบสงบเดมิๆ ร่มรื่น

สบายๆ เรยีกไดว้า่เหมอืนชมุชนในฝัน 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอารเ์นม Arnhem (ระยะทาง 171 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก NH Arnhem Rijnhotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

พ. 12 เม.ย. 2566  อารเ์นม – ปราสาทดอรเ์วริธ์ – อาเมอรส์โฟรต์ - ยเูทรกต ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

  

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทดอรเ์วริธ์ (Doorwerth Castle) หนึง่ในปราสาททีเ่กา่แก่ทีสุ่ดในฮอลแลนด ์มี

ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานถงึศตวรรษที ่12 เยีย่มชมปราสาทเกา่แกท่ีง่ดงาม ตืน่ตาตืน่ใจไปกับหอ้งโบราณที่

ตกแต่งอย่างหรูหรา อาคารทีส่วยงาม ตน้ไมอ้ายุนับศตวรรษ และสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ส ารวจ

และเพลดิเพลนิกบัพพิธิภณัฑท์ีย่อดเยีย่มในปราสาทโบราณทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวแหง่นี ้ยอ้นเวลากลับไป

หลายศตวรรษของชวีติชนชัน้สูงชาวดัตช ์ชมคอลเลกชั่นภาพบุคคลที่น่าประทับใจ ของเก่าล ้าค่า และ

สิง่ประดษิฐย์คุกลาง 

 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอาเมอรส์โฟรต์ (Amersfoort) (ระยะทาง 55 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) 

เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดอเูทร็คท ์ตัง้อยูต่อนกลางของเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงสมัยใหมท่ี่

เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเร็ว แต่ยังคงรักษาความเป็นศูนยก์ลางของเมอืงแบบยคุกลางไวเ้ป็นอยา่งด ี 

 

 

  

 น าท่านเทีย่วชมยา่นเมอืงเกา่ ทีเ่ต็มไปดว้ยสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรห์ลายแห่ง  
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 ชม โบสถ์กลางเมอืงอาเมอร์สโฟร์ต (Onze Lieve Vrouwetoren) หนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืงอาเมอรส์โฟรต์ โบสถจ์ากยคุกลางตอนปลายสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบกอทกิ

ราวปี ค.ศ. 1450-1500 มคีวามสงู 98 เมตร ท าใหเ้ป็นโบสถส์งูทีส่ดุเป็นอันดับสามในเนเธอรแ์ลนดร์อง

จากมหาวหิารโดมในเมอืงอเูทร็คทแ์ละโบสถใ์หมใ่นอัมสเตอรด์ัม  

 

 เทีย่วชม ประตูเมอืงอาเมอรส์โฟรต์ (Koppelpoort Gate)  สัญลักษณ์ของเมอืงทีห่า้มพลาดอยา่งเด็ดขาด

เพราะว่ามคีวามเกา่แกย่อ้นไปถงึปี ค.ศ. 1400 ประตูจากยคุกลางมแีมน่ ้า Eem ไหลผ่านและมคีวามยาว

ประมาณ 18 กโิลเมตร ประตูเมอืงสรา้งเสร็จราวปี ค.ศ.1425 โดยผสมผสานระหว่างประตูทางบกกับประตู

ทางน ้าเขา้ดว้ยกัน และเป็นสว่นหนึง่ของก าแพงเมอืงแห่งทีส่องซึง่สรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.1380-1450 

เพลดิเพลนิกับเดนิเล่นไปตามถนนชอ้ปป้ิงทีร่ายลอ้มดว้ยรา้นคา้วนิเทจทีม่เีอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 

ตลอดจนคาเฟ่และรา้นอาหารจ านวนมาก  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยเูทรกต ์(Utrecht) ) (ระยะทาง 25 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 

หนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วอันซนีของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มชี ือ่เสยีงไมน่อ้ยไปกว่าอัมสเตอรด์ัมและเดอะ

เฮก เมอืงยูเทรกตต์ัง้อยู่ในตอนกลางของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์และยังไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงมหาวทิยาลัยอกี

ดว้ย ภายในเมอืงเต็มไปดว้ยตกึรามบา้นชอ่งอันเก่าแก่ ซึง่บางหลังมมีาตัง้แต่ยคุครสิตศ์ตวรรษที ่18 ส่วน

ใหญไ่ด ้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถาน และไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี 

 น าทา่นเดนิชมความงามของตัวเมอืงเกา่ตลอดสองขา้งคลองเกา่ทีท่อดยาวผา่นใจกลางของตัวเมอืง 

 

 น าท่านเขา้ชม ปราสาทเดอฮาร ์(De Haar Castle) ปราสาทใหญ่และหรูหราทีส่ดุในเนเธอรแ์ลนด ์ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบนีโอกอทกิบนซากปราสาทเกา่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1892 (ตัวปราสาทเดมิมอีายตุัง้แต่ศตวรรษ

ที ่13) เจา้ของเป็นชาวฝรั่งเศส Van Zuylen van Nijevelt van de Haar ใชป้ราสาทนี้เป็นสถานที่

พักผ่อนในชว่งหนา้รอ้นเดอืนก.ย.เพยีงหนึง่เดอืนต่อปี ภายในประดับตกแต่งอยา่งหรูหราราวกับปราสาท

ในเทพนยิาย มขีนาดใหญ่โตและกวา้งขวาง ประกอบดว้ยหอ้งโถงขนาดใหญ่ หอ้งสมดุทีย่ังมหีนังสอืสมัย

เกา่ หอ้งรับประทานอาหารขนาดใหญ่ หอ้งนอน หอ้งน่ังเล่นขนาดใหญ่ พรอ้มของตกแต่งและถว้ยชาม

มากมาย รวมถงึหอ้งครัวขนาดใหญ่ เตาและอปุกรณ์ท าครัวทีถู่กเก็บรักษาไวอ้ยา่งด ี 

 

น าทา่นเขา้ชม มหาวหิารเซนตม์ารต์นิ (St. Martin’s Cathedral) โบสถแ์บบกอทกิในชว่งยคุกลาง สรา้งเพือ่

เป็นเกยีรตใิหก้ับเซนตม์ารต์นิ  ในอดตีโบสถแ์ห่งนี้เคยเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์แต่ตอ้ง

สญูเสยีต าแหน่งไปเนื่องจากมหาวหิารทีอ่ยูใ่นสว่นตรงกลางระหว่างหอคอยโดมและตัวโบสถไ์ดพ้ังทลาย

ลงจากพายเุทอรน์าโดทีต่ัดผ่านตัวเมอืงอเูทร็คทใ์นปี ค.ศ. 1674 และไมไ่ดร้ับการสรา้งขึน้มาใหม ่ชม

ความสวยงาม ดา้นใน ผนังประดับดว้ยหนา้ต่างกระจกส ี 
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ชม หอคอยสงูทีส่ดุในเนเธอรแ์ลนด ์(Dom Tower)  เจา้ของความสงู 112 เมตร เป็นสัญลักษณ์และความ

ภาคภมูใิจของเมอืงอเูทร็คทม์าอยา่งยาวนาน และยังเป็นแลนดม์ารค์ทีไ่มค่วรพลาดชมอยา่งเด็ดขาด  

 

น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวทิยาลัยยเูทรกต ์(Utrecht University) มหาวทิยาลัยเกา่แก ่ทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 

1636  และมกัไดรั้บการจัดอนัดับใหอ้ยูใ่น 100 มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุในโลกอยูเ่สมอ 

 

น าท่านล่องเรอื ไปตามคลองของเมอืงยูเทรกต ์ชมความงามของเมอืงอูเท็คทท์ี่สวยงามทีสุ่ดจากน ้า ชม

ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ล่องเรือตามล าคลองที่สวยงาม ชมและ

เพลดิเพลนิกับ สะพาน และรูปปั้นทีส่วยงามใตเ้สาไฟ Pyke Koch ตามแนว Oudegracht มบีา้นรมิคลองที่

สวยงาม 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Park Plaza **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

พฤ. 13 เม.ย. 2566  กอรนิเคม – ดอรเ์ดรชท ์– คนิเดอรไ์ดค ์- รอตเทอรด์าม 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกอรนิเคม (Gorinchem) (ระยะทาง 42 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เ มือ งที่มี ป้ อมปรากา รที่ ใหญ่ที่สุด ในเนเธอร์แลนด์  ตัง้อยูร่ะหวา่งแมน่ ้า Linge และแมน่ ้า 

Merwede ในชว่งตน้ศตวรรษที ่17 ไดรั้บการปรับปรงุใหท้ันสมยั ดว้ยป้อมปราการใหมล่า่สดุ เชงิเทนิดนิของ

เมอืงเดมิทีม่ป้ีอมปราการเกอืบจะไมบ่บุสลาย และในปี 2021 Royal Dutch Touring Club (ANWB) ได ้

ประกาศให ้Gorinchem เป็นเมอืงทีม่ป้ีอมปราการทีส่วยงามทีส่ดุในเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดอรเ์ดรชท ์ (Dordrecht) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

เมอืงทีส่ถานทีก่ารประชมุสมัชชารัฐอสิระครัง้แรก (The First Free State Meeting) ในปี 1572 ซึง่

น าไปสูก่ารเป็นราชอาณาจักรเนเธอรแ์ลนด ์และในปี ค.ศ. 2009 เมอืงดอรเ์ดรชทเ์ป็นศูนยก์ลางการคา้

และการต่อเรอื และยังเป็นเมอืงท่าทางทะเลทีใ่หญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศอกีดว้ย  

 

น าท่านเขา้ชม มหาวหิารดอรเ์ดรชท ์(Dordrecht Grote Kerk) หรอื Onze-Lieve-Vrouwekerk เป็นมหา

วหิารไมก้างเขน Brabantine-Gothic สมัยศตวรรษที ่15 ทีส่รา้งดว้ยหนิโคง้ มทีางเดนิของคณะนักรอ้ง

ประสานเสยีงและหอ้งสวดมนตท์ีเ่ปลง่ประกาย ชมความงดงามของมหาวหิาร ไมว่า่จะเป็นที ่ขับรอ้งประสาน

เสยีง, ธรรมาสน,์ ออรแ์กน,หนา้ตา่งกระจกส,ี จติรกรรมฝาผนังและหลมุฝังศพทีส่วยงามมากมาย  
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จากนัน้ น าท่านเทีย่วชมเมอืงดอรเ์ดรชท ์ชมความงดงามของเมอืง บา้นเกา่แก ่ทีบ่างหลังมอีายยุอ้นไปถงึ

ชว่งปี 1660  เดนิเลน่และเพลดิเพลนิไปกบัถนนชอ้ปป้ิง เก็บภาพงดงามของเมอืง 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่คนิเดอรไ์ดค ์(Kinderdjik) (ระยะทาง 15 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี  

 

 น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นกงัหนัคนิเดอรไ์ดค ์(Kinderdijk) หมูบ่า้นชาวดตัชอ์ยูท่างใตข้องเนเธอรแ์ลนด ์ สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1740 ทีน่ีเ่ป็นจดุบรรจบของแมน่ ้า 2 สาย คอื เลค(Lek) และ นอรด์(Noord) หมูบ่า้นนีส้รา้ง

ขึน้บนแอง่น ้า เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีม่เีสน่ห ์ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีมกีงัหันลมโบราณเกา่แกท่ัง้หมด 

19 หลัง สมยักอ่นสรา้งขึน้เพือ่ป้องกนัน ้าทว่มเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัแสดงถงึระบบจัดการน ้าของ

เนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก หรอืองคก์ารเพือ่การศกึษา วทิยาศาสตร ์และ

วัฒนธรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) ในปีค.ศ. 1997  

 น าทา่นเขา้ชมเป็นสถานทีแ่หง่เดยีวในโลกทีจ่ะไดเ้ห็นกงัหันลมจ านวนมากในพืน้ทีไ่มใ่หญโ่ตนักไดรู้ป้ระวตั ิ

ความเป็นมาเกีย่วกบัวธิกีารท างานของกงัหันลม และวถิชีวีติของคนดแูลกงัหัน  
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 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์าม (Rotterdam) (ระยะทาง 23 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ามาส นับเป็นเมอืงท่าใหญ่ทีสุ่ดแห่ง

หนึง่ของโลก ซึง่มคีวามยาวของพืน้ทีเ่ทยีบท่าเรอืยาวถงึ 40 กโิลเมตร รอตเทอรด์ามมลีักษณะต่างจาก

เมอืงอืน่ๆในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมยคุใหม ่และในปี ค.ศ. 2007 ไดรั้บการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วเป็น เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม 

 

 

  

 น าทา่นเทีย่วชม Markthal แลนดม์ารค์ของเมอืง ตลาดและออฟฟิสส านักงานทันสมัยนี้ถูกสรา้งขึน้ใหมใ่นปี 

2009 ที่ลานกวา้งใจกลางเมือง ปัจจุบันเป็นแหล่งร่วมรา้นอาหารคาเฟ่ของ Rotterdam ภายใต ้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2007
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สถาปัตยกรรมหลังคาโคง้สูง 40 เมตรรูปตัวยูคว ่า สรา้งดว้ยหนิธรรมชาตสิเีทาเขม้ ดา้นหนา้และหลังตดิ

กระจกดคูลา้ยบานหนา้ตา่งใหค้นขา้งนอกมองทะลเุขา้ไปขา้งในและยังชว่ยปล่อยแสงธรรมชาตใิหส้อ่งผ่าน

เขา้มาแวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อรีาสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดง วลิเลมสบ์รูก ์(Willems 

Bridge) สองในสามสะพานซึง่เชือ่มเมอืงสองฝ่ังที่ถูกคั่นกลางดว้ยแม่น ้ามาสเขา้ดว้ยกัน แวะถ่ายรูปกับ  

ศาลาว่าการประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพน้จากการโดนถล่มเมอืง

โดยกองทัพของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปบา้นลูกเต๋าไคกค์ูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรง

ลกูเตา๋  39 หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยดัพลังงานโดยสถาปนกินาม Piet Bloem   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก NH Atlanta Rotterdam **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

ศ. 14 เม.ย. 2566  เดลฟท ์- เฮก - เลเดน - อมัสเตอรด์มั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเดลฟท ์(Delft) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท)ี เมอืงเล็กๆ 

ที่ตั ้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองรอตเทอร์ดาม โดดเด่นดว้ยบา้นเรือนและอาคารยุคเรอแนซ็องส์มีแหล่ง

ประวัตศิาสตรแ์ละโบราณสถาน เชน่ โบสถ ์อาคาร บา้นเรอืนยคุเกา่ยอ้นไปถงึศตวรรษที ่13 -15 หลายแห่ง 

มทีัศนยีภาพสวยงามโดยรอบ อกีทัง้ยงัเป็นแหลง่เซรามกิและงานฝีมอืขึน้ชือ่ของประเทศ  



Page 17 of 26 

 

 

 

น าท่านเทีย่วชมเมอืงและถ่ายรูปกับสถานทีท่่องเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี้ ไมว่่าจะเป็น วหิารโกธคิ (Oude 

Kerk) โบสถแ์ละสสุานเกา่ (Nieuwe Kerk) ศาลาว่าการเมอืงโบราณ (City Hall) และพพิธิภัณฑพ์รนิเซน

ฮอฟ (Museum Prinsenhof) อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่ารักโรแมนตกิของเมอืงเล็กๆแหง่นี ้ 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดอะเฮก (The Hague) (ระยะทาง 12 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี 

เมอืงใหญเ่ป็นอนัดับ 3 รองจากกรงุอมัสเตอรด์ัมและรอตเทอรด์าม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลดัตช ์ 

อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงที่ประทับของพระราชนิีแห่งเนเธอร์แลนด ์

ถงึแมว้า่จะไมไ่ดเ้ป็นเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์นอกจากนีย้งัเป็นทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารและ

การพมิพ ์เป็นทีต่ัง้ของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรอื พระราชวังแห่งสันตภิาพ (Peace Palace) ที่ประดษิฐานกฎหมาย

ระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นทีต่ัง้กองบัญชาการของศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ 

ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร เนตบิณัฑติยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมดุแห่งวังสันตทิีล่ ้าค่า 

นอกจากเป็นทีต่ัง้สถาบนัดังกลา่วแลว้ ทีว่ังสนัตยิงัมกัจัดเทศกาลพเิศษเกีย่วกบันโยบายระหวา่งประเทศและ

กฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย  

 

น าท่านเขา้ชม กลุ่มอาคารทีท่ าการรัฐบาล (Binnehof) จัดเป็นรัฐสภาเกา่แกป่ระจ าเมอืง และเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในกรงุเฮก ทีส่รา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 เดมิทเีป็นทีพ่ านักของนักปกครอง

เมอืงชาวดัตซ ์Floris IV และบตุรชาย ในชว่งปี 1446 และจากนัน้เหล่าผูป้กครองดัตซไ์ดต้ัดสนิใจเลอืก

สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นทีต่ัง้รัฐภาพ ตัง้แตนั่น้มา อาคารบนิเนนฮอฟก็ไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงทีส่ าคัญ

ของเนเธอรแ์ลนด ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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น าท่านเดนิทางสู ่เลเดน (Leiden) (ระยะทาง 22 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เทีย่วชม

เมอืง เลเดน เมอืงทีไ่ดร้ับการกล่าวขานว่าเป็นเมอืงแห่งกญุแจ City of Keys ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของการ

ปกป้องเมอืง และยังมชีือ่เสยีงในเรือ่งของล าคลองทีส่วยงาม   

 

น าท่านเขา้ชม โบสถ ์Hooglandse Kerk เป็นมหาวหิารไมก้างเขนแบบกอทกิตอนปลายทีม่คีวามสง่างาม

อกีหนึง่แห่งของเมอืงเลเดน ทีล่อ้มรอบดว้ยคฤหาสน ์และลานภายใน เป็นโบสถท์ีส่วยงามและน่าประทับใจ

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในเมอืง โบสถแ์ห่งนี้ถูกน าไปใชเ้ป็นโบสถไ์มใ้นปี 1315 แต่ไมน่านก็มกีารสรา้งโบสถห์นิบน

พืน้ทีแ่หง่นี ้ในตอนทา้ยของศตวรรษที ่14 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑโ์บราณคดแีห่งชาตเิมอืงเลเดน (National Museum of Antiquities) พพิธิภัณฑ์

ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวทีเ่นน้เกีย่วกับอารยธรรมอยีปิตโ์บราณ ประวัตศิาสตรย์คุโรมันและกรกี โลกคลาสสกิ 

รวมไปถงึโบราณคดขีองเนเธอรแ์ลนดแ์ละเนเธอรแ์ลนดใ์นสมัยโรมัน ทีน่ี่ยังจัดแสดงวัตถุโบราณมากกว่า 

1,400 ชิน้ เชน่ โลงศพมัมมีท่ีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก รูปปั้นจักรพรรดอิันสง่างามและเครือ่งประดับโบราณ  

 

ถ่ายรูปกับ ประตู Zijlpoort ประตูเมอืงที่ประตูนี้สรา้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1667 ใน สไตล์คลาสสกิตามการ

ออกแบบของวลิเล็ม ฟาน เดอร ์เฮลม์ผูส้รา้งหลัก ของเมอืงไลเดน  

 

ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสูอ่ัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) (ระยะทาง 46 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชม.) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอัมสเทล (Amstel) ซึง่ไดช้ือ่ว่ามลี าคลองลด

เลีย้วไปรอบเมอืงถงึ 165 คลองดว้ยกัน เมอืงนี้เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุของเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Mercure Hotel Amsterdam City **** หรอืเทยีบเทา่ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadspoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Classicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_der_Helm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_der_Helm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
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ส. 15 เม.ย. 2566  อมัสเตอรด์มั - สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของ จัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมอืง เป็น

ลานกวา้งขนาดใหญ่ ทีม่สีถานทีส่ าคัญๆ ตัง้อยูม่ากมาย อยา่งมมุหนึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถใ์หม ่ทีส่รา้งขึน้ใน

ตอนปลายศตวรรษที ่14 และผ่านการบูรณะซอ่มแซม ปรับปรุงจนถงึสรา้งใหม่หลายต่อหลายจนมคีวาม

สวยงามน่าชมเป็นอยา่งยิง่  

 

น าทา่นถา่ยรปูกับอนุสาวรยีแ์ห่งเสรภีาพ เป็นรูปทรงกรวยสขีาวสงูประมาณ 70 ฟตุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1956 

เพือ่เป็นอนุสรณ์แกผู่ท้ีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 ฝ่ังตรงขา้มกับอนุสาวรยีย์ังมอีาคารเกา่แกท่ีส่วยงาม

และส าคัญคอื พระราชวังหลวง (Koninklijk Plaeis) หรอื วังหลวง ทีค่รัง้แรกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1655 มี

จดุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นทีว่า่การอ าเภอ สรา้งโดยสถาปนกิทีช่ ือ่ ยาคอบ ฟาน กมัเปน ตรงหนา้จ่ัวของตกึแหง่นี้

มรีูปปนูปั้นทีส่วยงาม เป็นรูปเทพแีห่งทะเล และสัตวใ์นเทพนยิายกรกี ต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หลังจากที่

เนเธอรแ์ลนดต์กเป็นเมอืงขึน้ของฝร่ังเศส พระราชวังแหง่นีก้ลายเป็นทีป่ระทับของพระเจา้หลยุส ์โบนาปารต์ 

นอ้งชายนโปเลยีน โบนาปารต์ จนถงึปี ค.ศ. 1810 เมือ่ฝร่ังเศสหมดอ านาจลงก็ยังคงใชเ้ป็นพระราชวังที่

ประทับของกษัตรยิเ์นเธอรแ์ลนด ์และในปี ค.ศ.1967 สมเด็จพระราชนินีาถจุเลยีนาไดท้รงยา้ยไปประทับอยู่

ทีเ่มอืงเฮก 

 

 

 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับพพิธิภัณฑแ์ห่งชาตเินเธอรแ์ลนด ์(Rijksmuseum) หรอืพพิธิภัณฑร์กิจ์ สถานที่ที่

สามารถบอกเลา่เรือ่งราวทางประวัตศิาสตรข์องดนิแดนกงัหันลมไดเ้ป็นอยา่งดโีดยพพิธิภัณฑท์ีม่อีายเุกา่แก่

กว่า 200 ปีแห่งนี้คือพพิธิภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่รวบรวมวัตถุโบราณ งานศลิปะเก่าแก่และ

ทรงคณุคา่ทางประวัตศิาสตรไ์วม้ากมายกวา่ 8,000 ชิน้  
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จากนัน้น าท่านเขา้ชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจยีระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่สดุและมชีือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 

 

จากนัน้น าท่านล่องเรือกระจก ชมชวีติความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์

พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มตีะขออยู่ชัน้บนสุดของตัวอาคารเอาไวข้นเฟอร์นิเจอร์เขา้บา้น ระหว่าง

เสน้ทางลอ่งเรอื ผา่นบา้นเรอืนทีอ่ยู ่รมิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 50 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท)ี ตัง้อยูท่ีช่านเมอืงลซิเซซ่ ึง่เป็นแหล่งปลูกทวิลปิทีใ่หญ่และส าคัญยิง่ของฮอลแลนด ์เดมิเป็น

สวนสาธารณะมากอ่น ตอ่มาสมาคมผูส้ง่เสรมิการปลกูดอกไมป้ระเภทไมห้ัวแหง่เมอืงลซิเซ ่ไดใ้ชส้วนแห่งนี้

สง่เสรมิการปลูกไมห้ัวพันธุใ์หม่ๆ  โดยแบง่ทีใ่หก้ับบรษัิทผูผ้ลติไมห้ัวเป็นผูป้ลูกและเขา้บ ารุงรักษา ซึง่ก็ท า

ใหเ้กดิพันธุใ์หม่ๆ  ขึน้ทกุปี ผูซ้ ือ้ทวิลปิจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลอืกทวิลปิทีต่อ้งการจากแปลงสาธติ ใน

สวนเคอเคนฮอฟแหง่นี ้นับเป็นสวนทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี 

รวมทัง้ไมห้ัวอืน่ๆ เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮยาซนิธ ์ออกดอกบานสะพร่ังอยูดู่ละลานตา สวน

ไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่ มีทางเดินร่มรื่น บางตอนก็มีงาน

ประตมิากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มศีาลาจัดแสดงกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม ้

มากมาย มกีารจัดสวนตัวอยา่ง การวางแผนจัดปลกูไมด้อกไมใ้บ รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ปและรา้นขายอาหาร เปิด



Page 21 of 26 

 

 

 

ใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดือนมนีาคม ไปจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคมของทุกปี อสิระใหท้่านเดนิชมสวน

ดอกไมต้ามอธัยาศัย  

 

 

 

17.30 น. น าทุกท่านเดนิทางสู ่สนามบนิอัมสเตอรด์ัม (AMS) เพือ่เตรยีมตัวกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้่านไดท้ าคนื

ภาษีและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายจากรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิ BR 076 (บนิตรง) สายการบนิ บรกิารอาหารค ่า

และอาหารเชา้ 

 

อา. 16 เม.ย. 2566  กรงุเทพมหานคร 

 

13.40 น เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (BON VOYAGE) 
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9 วนั อนัซนีเนเธอรแ์ลนด ์ 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) 8 – 16 เม.ย. 2566 

ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 119,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 18,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (เสรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 114,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เริม่ตน้ทีท่า่นละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

120,000-150,000 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ประมาณ (ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น) 4,500 

 

 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ คดิ ณ วันที ่6/01/2023 ** 

 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่านเปิด

หอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัทา่นมากกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (BR), กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วเบเนลักซ ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ BR (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ,คา่ภาษีน ้ามนั,คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่วซีา่เชงเกน้ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าของทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้) 

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี 

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่4-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนือ่งจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ให ้

ทราบ กอ่นเดนิทาง 
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 
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 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

  



Page 26 of 26 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


