
 

สรปุการเดินทาง 

วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 
อมัสเตอรด์มั – ไลเดน – มหาวิทยาลยัไลเดน –  

โบสถเ์ซนต์ปีเตอร ์- พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติโบราณวตัถ ุ    

2 
กรงุเฮก – พิพิธภณัฑเ์มาริทเฮาส ์– บินเนนฮอฟ – พระราชวงันอร์
ดีนเดอะ – วงัสนัติกรงุเฮก –  

ถนน Keizerstraat 
   

3 
รอตเตอรด์มั – ท่าเรือเก่าและพิพิธภณัฑท์างทะเล – วิหารเซนต์
ลอเรนซ์ – บ้านคิวบ ์- หมู่บ้านกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์    

4 
อมัสเตอรด์มั – หมู่บ้านกงัหนัลมโบราณ –  

พิพิธภณัฑแ์วนโกะ๊ - บ้านแอนน์ แฟรงค ์- จตัุรสัดมัสแควร ์    

5 โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น - Leiden Square    

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  อมัสเตอรด์มั – ไลเดน – มหาวิทยาลยัไลเดน – โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติโบราณวตัถ ุ
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสูเ่มอืง ไลเดน (Leiden) เป็นเมอืง
เก่าทีม่คีวามงดงามทางประวตัศิาสตรม์ากมาย  

• น าท่านสู่ มหาวิทยาลยัไลเดน (Leiden 

University) เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ของประเทศ โดยก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1575 โดยเจา้ชายวลิเลยีมทีเ่ป็นผูน้ าในสงครามอสิรภาพ
เนเธอรแ์ลนด ์และปัจจุบนัทางมหาวทิยาลยัยงัคง
ม ี ความสมัพนัธแ์น่นเหนียวกบัราชวงศด์ชัตอ์ยู่ 
จงึถอืว่ามหาวทิยาลยัไลเดนนี้เป็นหนึ่งใน
สถานศกึษาทีม่คีุณภาพสงูและใครๆ กใ็ฝ่ฝัน
อยากจะเขา้เรยีน 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ โบสถเ์ซนต์ปีเตอร ์(St.Peter’s Church) เป็นโบสถ์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในไลเดน 

สรา้งขึน้ราวปี คศ 1100 ใชเ้วลาประมาณ 

180 ปีในการสรา้งโบสถ ์ ปัจจุบนันี้ทางเมอืงไล
เดนไดเ้ปลีย่นโบสถแ์ห่งนี้ใหเ้ป็นทีใ่หเ้ช่าจดั
นิทรรศการไปแลว้ 

• น าท่านสูเ่มอืง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
โบราณวตัถ ุ(National Museum of Antiquities) มกีารจดัแสดงนิทรรศการ
โบราณคดมีากมาย จากอยีปิตแ์ละ  ตะวนัออก
ใกลร้วมถงึยุคกรกีและโรมนั ก่อตัง้ขึน้ในปี 

พ.ศ. 2361 สถานทีท่่องเทีย่วชัน้หนึ่งจดั
แสดงประตมิากรรมแจกนัโบราณและวตัถุ
ขนาดเลก็ตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึยุค
โรมนั 



เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 กรงุเฮก – พิพิธภณัฑเ์มาริทเฮาส ์– บินเนนฮอฟ –  

พระราชวงันอรดี์นเดอะ – วงัสนัติกรงุเฮก - ถนน Keizerstraat 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง เดอะเฮก หรอื กรงุเฮก (The Hague) เป็นศูนยร์วมการปกครองของ
ประเทศ เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานราชการส าคญัๆ 
และแน่นอนว่า  เป็นเมอืงทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทาง
วฒันธรรมน่าสนใจหลายแห่ง มากไปกว่านัน้ยงั
มสีว่นของทีเ่ทีย่วตดิชายหาดยอดนิยมอกีดว้ย 

• น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์มาริทเฮาส ์

(Mauritshuis) เป็นพพิธิภณัฑแ์สดงภาพเขยีนยุคทองของดตัซ์ โดยรวบรวมผลงานชิ้น
เอกของศลิปินไวม้ากมายไวใ้หผู้ท้ีส่นใจเขา้ไปชมในพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ โดยนกัท่องเทีย่วสว่น
ใหญ่นิยมมา  ถ่ายรปูรมิสระน ้าทางดา้นเหนือ ของพพิธิภิณัฑ ์Hofvijver (สระหลวง) ซึง่
เป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมอกีแห่งของเมอืงเดอะ
เฮก 

• น าท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็น
รฐัสภาเก่าแก่ประจ าเมอืง และเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนิยมทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในกรุงเฮก 

สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 เดมิทเีป็นทีพ่ านกัของ
นกัปกครองเมอืงชาวดตัซ์ Floris IV และ
บุตรชาย ในช่วงปี 1446 และจากนัน้เหล่า
ผูป้กครองดตัซไ์ดต้ดัสนิใจ  เลอืกสถานทีแ่ห่งนี้เป็น
ทีต่ ัง้รฐัภาพ ตัง้แต่นัน้มา อาคารบนิเนนฮอฟกไ็ดก้ลายเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงทีส่ าคญัของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

• น าท่านชม พระราชวงันอรดี์นเดอะ 
(Noordeinde Palace) เป็นหน่ึงในสาม
พระราชวงัอย่างทางการของราชวงศ์
เนเธอรแ์ลนด ์อาคารถูกใชเ้ป็นสถานทีท่ างาน



ราชการของ King Willem-Alexander ตัง้แต่ปี 2013 เป็นต้นมา  เป็นพระราชวงัมี
ตน้ก าเนิดมาจากบา้นไร่สมยัยุคกลาง ซึง่ไดร้บัการดดัแปลงใหเ้ป็นคฤหาสน์อนักวา้งขวาง 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม ปราสาทสนัติภาพ (Peace Palace) เป็นทีต่ ัง้กองบญัชาการของศาล
ยุตธิรรมระหว่างประเทศ, ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร, เนตบิณัฑติยสถานระหว่างประเทศ
แห่งเดอะเฮก และหอสมุดวงัสนัตภิาพทีล่ ้าค่า 
จงึท าใหส้ถานที ่ แห่งนี้ มนีักท่องเทีย่วแวะมา
เยอืนเรื่อยมา ดว้ยสถาปัตยกรรมอาคารที่มี
ความสวยงามและโดดเด่น 

• น าท่านสู่ ถนน Keizerstraat เป็นเสน้ถนน
แห่งการชอ็ปป้ิง ทีม่รีา้นอาหาร รา้นคาเฟ่ และรา้นขายเสือ้ผา้ ย่านชอ็ปป้ิง และรา้นขายของที่
ระลกึใหเ้ลอืกหลายอย่าง 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 รอตเตอรด์มั – ท่าเรือเก่าและพิพิธภณัฑท์างทะเล –  

วิหารเซนตล์อเรนซ ์– บ้านคิวบ ์- หมูบ่้านกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง รอตเตอรด์มั (Rotterdam)  เมอืงเลก็ๆทีเ่ตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์อง
ศลิปะและสถาปัตยกรรม อยู่ห่างจากเมอืงหลวงอมัสเตอรด์มัเพยีง 1 ชัว่โมงหากเดนิทางโดย
รถไฟ เมื่อเราไดเ้ดนิทางมาเมอืงนี้ เราไดส้มัผสัวฒันธรรม มนตเ์สน่หข์องเมอืง ผูค้น และ
ความเป็นดตัชใ์นหลายๆแง่มุมแบบเขม้ขน้ มี
รา้นคา้เก๋ๆ น่ารกัมากมายแอบซ่อนอยู่รอบเมอืง 

• น าท่านสู่ ท่าเรือเก่าและพิพิธภณัฑท์างทะเล 

(Old Harbor) เป็นอ่างเกบ็น ้าทีเ่ตม็ไป
ดว้ยเรอืเก่าทีไ่ดร้บัการบูรณะซึง่หลายแห่งมี
บา้นพกัทีเ่จา้ของของพวกเขาอาศยัอยู่ และดู
เรอืทีม่กีารทาสหีรอืซ่อมแซม สญัญาณระบุอายุ
ของเรอืและ  แสดงภาพของพืน้ทีน่ี้ในช่วงความ



มัง่คัง่ของเป็นพอรต์การคา้และอู่ต่อเรอื 

• น าท่านสู่ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St. Lawrence Church) เป็นสิง่ทีเ่หลอือยู่ในอาคาร
ยุคกลางของ รอตเตอรด์มั ซึง่สว่นใหญ่ถูกท าลายในช่วงสงครามโลก  ครัง้ทีส่อง ใน Grote 

Kerkplein โบสถโ์กธคิปลายศตวรรษที ่15 จากวนัทีส่รา้งขึน้และครัง้หนึ่งเคยเป็นพืน้ดนิ
ทีส่รา้งขึน้เฉพาะเมื่อถูกสรา้งขึน้มาใหม่ในปี พ. 

ศ. 2193 มนัเป็นความเสยีหายอย่างหนกัใน
การทิง้ระเบดิ แต่ไดร้บัการบูรณะอย่างเตม็ทีท่ี่
การสิน้สุดของสงคราม 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ บ้านคิวบ ์(Cube Houses) เป็นทีต่ ัง้ของตวัอย่างทีด่ขีองสถาปัตยกรรม
สมยัใหม่ซึง่สว่นใหญ่เป็นแรงบนัดาลใจจาก
สภาพแวดลอ้มรมิน ้าของเมอืงรวมถงึการ
ตอบสนองต่อความหายนะของสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง  การผลกัดนัซองสถาปัตยกรรมให้
ใหญ่ทีสุ่ด 

• น าท่านสู่ หมู่บ้านกงัหนัคินเดอรไ์ดค ์(Kinderdijk) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ยีย่มทีสุ่ด
แห่งหนึ่งในเนเธอรแ์ลนด ์คฤหาสน์กงัหนัลมทีไ่ดร้บัการเกบ็รกัษาไว้  อย่างด ี19 แห่งใน
ศตวรรษที ่18 ถูกก าหนดใหเ้ป็นมรดกโลก
ขององคก์ารยเูนสโก สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 

1722 และ ค.ศ. 1761 ซึง่เป็นแหล่งรวม
กงัหนัลมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศซึง่เป็น
ประวตัศิาสตรท์ีม่กีารเฉลมิฉลองในช่วงพเิศษ 

Mill Days 
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4  อมัสเตอรด์มั – หมูบ่้านกงัหนัลมโบราณ – พิพิธภณัฑแ์วนโกะ๊ - บ้าน
แอนน์ แฟรงค ์- จตัรุสัดมัสแควร ์



  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสูเ่มอืง อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศและเป็นเมอืงทีส่วย
ทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป มทีีเ่ทีย่วสวยงามทัง้
ทางธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์
กจิกรรมยอดฮติของการมาเทีย่วเมอืงนี้  อย่าง
หนึ่งกค็อื การล่องเรอืชมเมอืงสองฟากล าคลองที่
ลดัเลาะไปยงัเขตต่างๆ ของเมอืง โดยเฉพาะเขต
ชุมชนเก่าทีม่อีาคารสไตลเ์รเนซองสแ์บบดัง้เดมิใหไ้ดช้ม 

• น าท่านสู่ หมู่บ้านกงัหนัลมโบราณ (Zaanse Schans) เป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมทีส่ าคญั
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอรแ์ลนด์ มกีงัหนัลมนบัรอ้ยแห่ง ซึง่ใชช้่วยในการผลติสทีาไม้ 
น ้ามนั มสัตารด์ กระดาษ และ  ผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้ไดถู้กจดัตัง้เป็น
พพิธิภณัฑ ์รา้นขายของทีร่ะลกี และศูนย์
ฝึกอบรม 

• น าท่านสู่ พิพิธภณัฑแ์วนโกะ๊ (Van 

Gogh Museum) พพิธิภณัฑภ์าพวาด
ของแวนโก๊ะ มภีาพวาดมากกว่า 200 ภาพ 

ซึง่ภาพของแวนโก๊ะสว่นใหญ่จะสะทอ้นมาจาก
ความรูส้กึของเขา เช่น ภาพ The Potato 

Eaters แสดงใหเ้หน็ชวีติ  ทีย่ากล าบากของ
คนยากจนในชนบททีเ่ขาอาศยัอยู่ในเวลานัน้ นอกจากนี้ยงัมภีาพทีเ่ป็นทีรู่จ้กัอนัดบัตน้ๆ เลย
กค็อื Bedroom in Arles และ Vase with Sunflowers 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ บ้านแอนน์ แฟรงค ์(Anne Frank House) เป็นบา้นรมิคลองธรรมดา แต่
เป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกจากเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 บา้นหลงันี้เป็นบา้นของ Anne 

Frank ทีใ่ชห้ลบซ่อนจากการล่าของชาวนาซเีป็นเวลาสองปี ระหว่างทีห่ลบซ่อนนัน้ Anne 

Frank ไดเ้ขยีนไดอารีเ่ล่าถงึความน่า  กลวัทีเ่ธอ และครอบครวัไดเ้ผชญิ หลงัจากนัน้ไม่นาน
เธอและครอบครวัถูกจบัได ้ท าใหโ้ดนสง่ตวัไป
อยู่ค่ายกกักนั และเสยีชวีติดว้ยโรคไขไ้ทฟัส 

ก่อนทีส่งครามจะสิน้สุดลง หลงัจากสงครามใน
ปี ค.ศ. 1947 ไดอารีข่อง Anne Frank 



ไดถู้กเผยเพร่ และกลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งการต่อสู ้เพือ่เกยีรตภิูมขิองมนุษย์ 
• น าท่านสู่ จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ไดถู้กขนานนามว่าเป็นหวัใจของ

อมัสเตอรด์มั เป็นสถานทีท่ีม่คีวามเงยีบสงบ ซึง่ขดัจากประวตัศิาสตรใ์นสมยัก่อน จตัุรสัดมัส
แควรเ์คยมเีหตุจลาจลเกดิขึน้อยู่หลายครัง้ และ  

เหตุการณ์ทีท่ าใหเ้กดิการสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ 
คอื ช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 ทหารเยอรมนัได้
ยงิพลากชวีติผูบ้รสิุทธิท์ีน่ี่ไปอย่างมากมาย 

จากเหตุการครัง้นัน้ ท าใหม้กีารสรา้งอนุสาวรยี์
แห่งชาต ิเพือ่ระลกึถงึผูเ้สยีชวีติในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในทุกวนัที ่4 พ.ค. ของทุกๆ ปี 

จะมบีุคคลส าคญัจ านวนมาก รวมถงึตวัแทนของพระราชวงศ์ จะมารวมตวักนัเพือ่ระลกึถงึผูท้ี่
ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครัง้ที ่2 กนัทีน่ี่อกีดว้ย 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น - Leiden Square 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ โรงงานผลิตเบียรไ์ฮเนเก้น (Heineken Experience)  พพิธิภณัฑท์ีไ่ดร้บั
ความสนใจจากนกัท่องเทีย่วและคนทอ้งถิน่ตดิอนัดบัต้นๆ ของยุโรป เหรยีญทองเหรยีญแรก
ยงัคงถูกจดัแสดงไวอ้ย่างสมเกยีรตอิยู่บน
อาคาร  ดัง้เดมิทีผ่ลติเบยีรจ์นท าใหไ้ดร้บั
รางวลันี้ พพิธิภณัฑถ์ูกปรบัโฉมใหม่ใหเ้ป็น
แหล่งเรยีนรูแ้ละแหล่งท่องเทีย่วในรูปแบบ 

Multimedia & Interactive 
Museum ผ่านสือ่ผสมหลากรปูแบบเล่า
เรื่องราวประวตัศิาสตรข์อง Heineken® บรษิทัเบยีรท์ีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของโลกใน
ปัจจุบนั 



• น าท่านสู่ Leiden Square จตัุรสัในใจกลางกรุงอมัสเตอรด์มั สมยัก่อนเคยเป็นถนนสาย
หลกัของเมอืงไลเดน ปัจจุบนักลายเป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมขนส่งไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
มรีถรางหลายสายมาตดักนัทีน่ี่ นอกจากนี้ที ่
Leidseplein ยงัเป็นศูนยร์วมสถานบนัเทงิ
ยามค ่าคนื รา้นอาหาร โรงละคร และแหล่งชอ้ป
ป้ิงมากมายอกีดว้ย  

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 5 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 



• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 

 


