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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี     

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก        
– สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมือง
อัมสเตอร์ดัม 

   
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือ
เทียบเท่า 

3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า    
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือ
เทียบเท่า 

4 สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – ช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์    
Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือ
เทียบเท่า 

5 สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – สนามบินอาบูดาบี     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี 
 
 
18.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อยรับพร้อมอํานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
21.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 
 

 
 
Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม        เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไน

เพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
 

 

00.30 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง  
02.50 ออกเดินทางสู่ สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบิน EY077 (บริการอาหาร และ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
07.50 เดินทางถึง สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าอัมสเติล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณ
คริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์  
นําท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบ้านเรือน และ วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวดัชต์ที่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง 
นําท่านเดินทางสู่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamonds and Jewelry Factory) อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชํานาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไน
เพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าท่ีสุด 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น (Heineken Experience) ต้นกําเนิดของเบียร์ไฮเนเก้นอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเนเก้นเป็นบริษัทผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม
ประมาณ 18 EUR 
นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Rijksmuseum) สถานท่ีที่รวบรวมงานศิลปะของจิตรกรชาวดัตช์ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมมานานนับ 10 ปีแล้ว มีจัดแสดงผลงานของเหล่าจิตรกรมากมาย หมายเหตุ: ไม่รวมบัตรค่าบัตรเข้าชม
ประมาณ 20 EUR 
SHOPPING: นอกจากนี้ใกล้ๆกันยังมีแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนํามากมายอาทิ Chanel, Rimova, Louis Vuitton, Dior, Hermes, Cartier, 
Gucci, และอีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน 



คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น   
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 
 

 
  

 Day3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านในฝันที่ปราศจากถนน ของ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมูบ่้าน
เท่านั ้น มีชื ่อเสียงเป็นที่รู ้จักกันดีในฐานะ "เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (Venice of 
Netherland) " จากการที่เป็นหมู่บ้านปราศจากถนน แต่ต้องเดินทางผ่านคลองซึ่งมี
ความยาวราว 7.5 กิโลเมตร และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเดินติดต่อกันภายใน
หมู่บ้านกว่า 180 สะพาน ซึ่งกว่าจะมาเป็นหมู่บ้านแสนสวยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ ที่นี่ถูก
ค้นพบโดยชาวเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อปี 1230 ในขณะนั้นมีซากเขาแพะกองอยู่เต็มไป
หมด จึงได้ตั้งชื่อว่า "เกย์เธนฮอร์น" ซึ่งหมายถึง เขาแพะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ก็
ออกเสียงเพี้ยนจนกลายมาเป็น " กีธูร์น " ในท่ีสุด ส่วนสาเหตุของแม่นํ้าทั้งหมดซึ่งอยู่ที่นี่ก็เล่าต่อกันมาว่า เป็นเพราะในอดีตที่นี่ เคยถูกใช้เป็นเหมือง
ขุดถ่านหินเลนมาก่อน และรูที่ถูกขุดนั้นก็กลายมาเป็นทางให้น้ําไหลเข้ามา และคนในสมัยก่อนก็ใช้สายนํ้าเหล่านี้เป็นทางขนส่งถ่านหินเลนในท่ีสุด 
นําท่าน ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat) (ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30-40 นาที) ** รอบของการล่องเรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม กรณีที่เรือไม่สามารถล่องได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เช่น สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออํานวย เรือปิดให้บริการกะทันหันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
รวมถึงการบริการรอบเรือ ทําให้ยกเลิกรายการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
 นําท่านเดินทางสู่จุดตรวจ PCR-Test เพื่อเป็นเอกสารใช้เดินทางกลับประเทศไทย หมายเหตุ: ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ค่าตรวจที่อัมเตอร์ดัมเริ่มต้นที่ 
150 EUR รอผลประมาณ 12-24 ช่ัวโมง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
นําท่านเดินทางสู่งาน นิทรรศการพันธุ์ไม้นานาชาติ (Floriade Expo 2022) ซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี เป็นนิทรรศการพืชสวนของชาวดัตช์ที่จะจัด
ขึ้นที่เมืองอัลเมียร์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จะเป็นนิทรรศการพืชสวนโลก AIPH ครั้งที่ 23 และ Floriade ครั้งที่ 7 และจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 
เมษายนถึง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ธีมของงานคือ "Growing Green Cities" และจะเน้นไปที่ความจําเป็นในการรวมธรรมชาติและเมืองเข้าด้วยกัน 
หมายเหตุ: ระยะเวลาจัดแสดง 14 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 
นําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) เมื่อท่านก้าวขึ้นกระเช้าเคเบิลที่มีความยาว 850 เมตร เหนืองาน Floriade ระหว่างทางท่านจะได้พบกับ 
ทัศนียภาพอันงดงามของพื้นที่จัดงานจากความสูง 35 เมตร ให้ท่านได้เห็นชมงานจากมุมสูงเพลิดเพลินกับทัศนียภาพในมุม 360 องศา 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day4 สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ 
สคันส์ โรงงานชีส – ช้อปปิ้งจัตุรัสดัมสแควร์ 

 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 
ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่(Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และ
สําคัญของฮอลแลนด์ สวนเคอเคนฮอฟ เดิมเป็นสวนสาธารณะ
มาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการ ปลูกดอกไม้แห่งเมืองลิซเซ่ 
เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 
ล้านต้นในแต่ละปี หมายเหตุ : สวนดอกไม้นี้อาจแตกต่างกันใน
แต่ละปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ (Zaanse 
Schans) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ปัจจุบันเป็น
พิพิธภัณฑ์เปิดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านสามารถเข้าชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18     นําท่านชม โรงงาน
ชีส (Cheese Factory) เมื่อเข้าไปยังภายในท่านจะได้เห็น 

 
 
ขั้นตอนการทําชีสแบบต่างๆ รวมถึงมีชีสให้ท่านได้ลิ้มลอง ท่าน
ยังสามารถเลือกซื้อชีสต่างๆได้ 
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) หรือจัตรุัส
ดาม เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอรด์ัมที่เตม็ไปด้วยกลิ่นอายของ
ประวัติศาสตร์ และยังเป็นท่ีตั้งของ พระราชวังหลวง (Royal 
Palace) โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรยี์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึก
ถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่านท่ีราย
ล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร และคาเฟ่ ท้ังยังเป็นสถานท่ีรวมตัวอันมีชีวิตชีวาไม่
ว่าในโอกาสงานเฉลมิฉลองหรือการประท้วงต่างๆ สิ่งที่ไม่ควร
พลาดชมเมื่อไปดามสแควร์คือ แท่นหินสีขาวซึ่งเป็นอนุสาวรีย์
แห่งชาติที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เพื่อระลึกถึงทหารผ่านศึก
จากสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากน้ียังมีห้าง de Bijenkorf เป็น
ห้างท่ีตั้งอยู่ตรงดัมสแควร์ เเละเปน็ห้างใหญ่สุดในอัมสเตอร์ดมั 
ช่ืนชอบการช็อปปิ้งสินค้าเเบรนดเ์นมต้องมาที่นี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 
Louis Vuitton, Balenciaga, Stella Mccartney เเละอีก
หลากหลายเเบรนด์กม็ีให้เพื่อนๆ ได้เลือกชม รวมถึง
เครื่องสําอาง เสื้อผ้ารองเท้าหรือขนมของฝาก 

เย็น อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  
ที่พัก Novotel Amsterdam Schiphol Airport ระดับ 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 



Day5 สนามบินสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม – สนามบินอาบูดาบี 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ได ้ เวลาอันสมควรนําท ่านเด ินทางส ู ่  สนามบินสค ิปโฮล
อัมสเตอร์ดัม  
12.20 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 078 (บริการ
อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)   

18.50 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี เพื ่อรอเปลี ่ยนเครื ่องกลับสู่
กรุงเทพฯ 
21.45 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสาย
การบิน  Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 402 (บริการอาหาร และ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

 
 
Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 
 

 
07.20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... 

พร้อมความประทับใจ 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

12 – 17 เมษายน 2565 69,999 66,999 43,999 9,900 

03 – 08 พฤษภาคม 2565 59,999 56,999 41,999 9,900 

11 – 16 พฤษภาคม 2565 59,999 56,999 41,999 9,900 

 

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไมร่วมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท 

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน) 
นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนยย์ื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการยื่น และให้คําแนะนําแก่ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สําคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนําเท่านั้น 

4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม  (ไม่รวมอยู่ในรายการ
ทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
 

  



  



  



  





  



 
 

 หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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