
   
 
 
 
 
 

 
 

ลลีาวดี ฮอลเิดย์ น าท่านเดนิทางสู่จุดหมายปลายทางที่ใครๆ กต่็างหลงรัก เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งสายลม กงัหัน ดอกทิวลปิ และรองเท้าไม้สุดน่ารัก 

เยี่ยมชมหมู่บ้านไร้ถนน “กธูีร์น” ต่ืนตากบักงัหันโบราณนับร้อย ณ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ 
ชมพพิธิภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยี่ยม 

ล่องเรือชมความงามของบ้านเมืองชายฝ่ังทะเลอย่าง “บรูจจ์” 
บินตรงสู่อมัสเตอร์ดัม พร้อมที่พัก อาหารและการบริการในแบบ ลีลาท่ีเป็นตัวคุณ 

กรุ๊ปเลก็ ๆ เดินทางสะดวก รับเพยีง 10 ท่านเท่านั้น!! 
 
ก าหนดการเดินทาง            6-12 , 8-14, 22-28 ตุลาคม // 17-23, 19-25 พฤศจิกายน // 3-9 ธันวาคม 2565  
วันแรกของการเดินทาง   (1)  สนามบินสุวรรณภูมิ - อัมสเตอร์ดัม   

09.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน อีวีเอแอร์ พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรับพร้อม
อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารต่าง 

12.15 น.  น าคณะออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม  โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เที่ยวบินท่ี BR 075 
19.35น.  คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองอัมสเตอร์ดัม หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรแลว้ 
ที่พกั  NH City Centre Amsterdam Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEELA DISCOVERY 

NETHERLANDS - BELGUIM 7D5N 



 

วันที่สององการเดินทาง   (2)  หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรือ – อัมสเตอร์ดัม  - ดามสแควร์ - ช้อปป้ิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวมากขึ้น เป็นหมู่บา้นท่ี
สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บา้นทั้งหมู่บา้นไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว แมว่้าในปัจจุบนัจะมีเส้นทาง
ส าหรับการขี่จกัรยานบา้งแลว้ แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดก็ยงัคงเป็นทางน ้าอยูดี่ โดยยานพาหนะ
หลกัของหมู่บา้น คอื เรือ ซ่ึงจอดเรียงรายตามหนา้บา้นแต่ละหลงัภายในหมู่บา้น จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชม
หมู่บ้านกธูีร์น ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศของ  เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์เอกลกัษณะของท่ีน่ีคือไม่มีถนน
แมแ้ต่สายเดียวในหมูบ่า้น แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยงัใชก้ารสัญจรทางน ้า โดย
ยานพาหนะหลกัท่ีใชจ้ะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเคร่ืองยนต ์อิสระให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมหมู่บา้นตาก
อากาศอนัเงียบสงบแห่งน้ี พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 

   
 
 
 
 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CAFÉ RESTAURANT SMIT 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ อัมสเตอร์ดัม ( Amsterdam ) ประเทศเนเธอร์แลนด ์ผา่นเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของ
เนเธอร์แลนด ์“ดินแดนแผน่ดินต ่า” ถ่ายรูปกงัหนัลม ในอดีตใชก้งัหนัวิดน ้าโดยใชพ้ลงังานลมเป็นตวัช่วย 
ปัจจุบนัเก็บรักษาไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัไดร้ะลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนดท่ี์ตอ้งต่อสู้กบัธรรมชาติจากการอยูต่  ่ากว่า
ระดบัน ้าทะเลเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน... จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ดามสแควร์ (Dam Square) หรือจตัรัุสดาม เป็น
สัญลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติเพ่ือเป็น
การระลึกถึงผูท่ี้ตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นยา่นท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ เป็นศนูยร์วม
ห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระท่าน ณ Kalverstraat  ถนนสายชอ้ปป้ิงสายหลกัใจกลางกรุง 
Amsterdam ยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดเ์นมและแบรนดย์อดนิยมต่างๆของชอบของเหล่าขาชอ้ปทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น H&M, Nike, Gucci, Tiffany & Co, Ralph Lauren และอีกมากมาย  
 
 
 



 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ CAFE' IN DE WAAG ร้านอาหารเก่าแก่ของอัมสเตอร์ดัม ภายในตกแต่งอย่างหรูหราท าให้

ได้บรรยากาศสุดคลาสสิค อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบคุณภาพและปรุงอาหารอย่างพถิีพิถันทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
เมนูสเต็ก เพราะทางร้านใช้เน้ือวัวท่ีถูกดูแลมาอย่างดี ท าให้เน้ือนุ่มและรสชาติหวานหอม นุ่มลิน้ 

ที่พกั   NH City Centre Amsterdam Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันทีส่ามของการเดินทาง   (3)    หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – ซาส์สคันส์ – เกาด้า – พพิธิภัณฑ์ชีส – แอนต์เวิร์ป 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) หมู่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงเก่ียวกบัการค้าขายทาง
ประมงแบบชาวดตัช์แท ้ๆ ท่าเรือมีความสวยงามและยงัคงมีเรือชาวประมงจอดอยูเ่ป็นจ านวนมาก บา้นเรือนท่ีน่ี
ถูกสร้างขึ้นบนเขื่อนกั้นน ้ า รวมถึงบ้านไม้ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตัวเอง จากนั้นน าท่านสู่ หมู่ บ้านกังหันลม
ซานส์สคันส์ ( Zaanse Schans ) หมู่บา้นอนุรักษก์งัหนัลมเก่าแก่ท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่กล้ๆ
กบั เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดยหมู่บา้นแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของ
กงัหนัลมเอาไวเ้ป็นอยา่งดี นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนซานส์สคนัส์จะไดพ้บกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บา้น
ท่ีสร้างขึ้นสไตล์บา้นไมแ้บบฮอลแลนด์ สัมผสับรรยากาศแบบชนบทท่ีสวยงาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยแม่น ้ าทุ่ง
หญา้และการปศุสัตว ์  
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกาดา (Gouda)  เมืองท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกในด้านชีส ขนมวาฟเฟิล
น ้าเช่ือม ท่อยาสูบและเคร่ืองป้ันดินเผา น าท่านชมโบสถ์ท่ียาวท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ (Sint-Janskerk) 
สถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาในหลายแง่มุม ดา้นในโบสถ์ยงัมีช่ือเสียงเก่ียวกบัหน้าต่างกระจกสี 
(Gouda Glass) ประดบัลวดลายต่าง ๆ ท่ีมีความงดงาม ตวัโบสถ์มีความยาวมากถึง 123 เมตร เรียกไดว่้าเป็น
โบสถท่ี์ยาวท่ีสุดในเนเธอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเขา้ศึกษาประวติัความเป็นมาของชีสท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 



ณ พพิธิภัณฑ์ชีส (Goudse Waag) ซ่ึงตั้งอยู่ในโรงชัง่น ้าหนกัชีสในอดีต Goudse Waag เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีมี
อายุตั้งแต่ปี 1668 รับฟังเร่ืองราวความเป็นมาของชีสเกาดา รวมไปถึงประวติัความเป็นมาของเมืองเกาดา
ดว้ย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง ณ ร้านขายชี และร้านขายของท่ีระลึกต่าง ๆ รวมถึงท่านสามารถชิมชีสก่อนซ้ือได้
อีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 2 ของเบลเยี่ยม น าท่านชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส์” 
(GROENPLAAT) หน่ึงในลานท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองเก่าแอนตเ์วิร์ป เป็นลานท่ีเต็มไปดว้ยร้านอาหารสุดหรู และ
ร้านกาแฟเก๋ๆมากมาย เหมาะส าหรับการนั่งพกัผ่อน ดูผูค้นคนเดินควกัไคว่ไปมา เป็นสถานท่ีท่ีลงตัวท่ีสุด
ส าหรับการซึมซบับรรยากาศบา้นเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม  
 

 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  NH Collection Antwerp Center หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง   (4)   แอนต์เวิร์ป – พพิธิภัณฑ์ชอคโกแลต – กรุงบรัสเซลส์ - ชมเมือง – คอมมิกสตริปวอร์ค  
                                                              – ถนนอเวนิวหลุยส์   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์ช็อกโกแลตท่ีใหญ่ท่ีสุดในเบลเยี่ยม “CHOCOLATE NATION” ภายในมีทั้งการให้
ความรู้ดา้นการเกษตรกรรมเม็ดโกโก ้กรรมวิธีการท าช็อกโกแลต วฒันธรรมการรับประทาน น าท่านท าความ
รู้จกักบัช็อกโกแลตชนิดท่ี 4 ต่อจาก Milk, Dark และ White นั่นคือ Ruby ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตสีชมพูท าจากเม็ด
โกโกสี้ชมพูท่ีจะมีรสชาติเปร้ียว ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
 
 
 
 
 



 
น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์   จากนั้ นน าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม  (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็น
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 
จากนั้นสู่จตัุรัสกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป  “กรองปลาส” ชมตึกสวยๆ แถว
น้ี เรียกว่า Gildhuizen ซ่ึงแต่ละหลงัจะมีลกัษณะการก่อสร้างและประดบัประดาท่ีสวยงามแตกต่างกนัออกไป 
ระหว่างเดินชมเพลินๆท่านจะไดพ้บกบัภาพการ์ตูนท่ีเขียนตามตึก ซ่ึงก่อนหน้าน้ีมีตึกบริเวณน้ีสภาพทรุดโทรม 
ท าให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านกัเขียนการ์ตูนช่ือดงัของเบลเยี่ยมมาวาดการ์ตูนเพื่อตกแต่งฝาผนงั 
และก าแพงตึกบริเวณน้ีให้มีความสวยงาม จากนั้นน าชมและถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์แมนเนเก้นพิส (Manneken 
Pis) เด็กชายตวัเลก็ๆ ก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้ร้างประวติัศาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาว 
เบลเยี่ยม  อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซ้ือ  ของท่ีระลึก เช่น ผา้ลูกไมล้ายหวาน, ช็อกโกแลต แสน
อร่อย รวมไปถึง วาฟเฟิลหนา้ต่างๆ  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ย่าน คอมมิกสตริปวอร์ค (Comic Strip Walk ) ย่านท่ีก าแพงจะถูกบรรเลงเป็นตัวการ์ตูน
มากมาย เน่ืองจากชาวเบลเย่ียมไดช่ื้อว่าเป็นผูท่ี้คลัง่ไคลก้าร์ตูนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพวกคอการ์ตูนแบบ 
“คอมมิค สตริป หรือ การ์ตูนในหนังสือพิมพ ์(Comic Strip) ย่อมรู้จกัหนุ่มน้อยผมตั้งนกัผจญภยัอย่าง Tin Tin 
หรือ ตัวละครขวญัใจคนทั่วโลกอย่างเจ้าตัว Smurf สีฟ้าท่ีเพ่ิงถูกท าเป็นภาพยนต์ฮอลลิวูด...  ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพก าแพงท่ีเตม็ไปดว้ยสีสันของการ์ตูนมากมาย...   
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอเวนิวหลุยส์ (Avenue Louise Street) ถนนสายหลกัของกรุงบรัสเซลล ์แหล่งชอ้ปป้ิงแบ
รนด์เนมระดับไฮเอน เพราะเต็มไปด้วยร้านหรูจากแบรนด์ระดับไอคอนตั้งอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดิออร์ 
(Dior), หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton, ชาแนล (Chanel) ฯลฯ หรือท่านสามารถเดินเล่นชมสถาปัตยกรรม
สมยัใหม่ท่ีปรากฎอยูต่ามอาคารส านกังาน รวมถึงร้านอาหารชั้นน า และ คาเฟ่ต่างๆ มากมาย   
 



 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้าน CHEZ LEON 1893 ร้านอาหารตน้ต ารับแทข้องเบลเยี่ยม ท่ีเนน้ไปทางอาหารทะเล และ
SIGNATURE  ของทางร้านคือ “หอยแมลงภู่”  ท่ีทางร้านน ามาอบซอสสูตรเฉพาะของร้านซ่ึงเป็นรสชาติท่ีหาได้
เฉพาะท่ีเบลเย่ียมเท่านั้น ซ่ึงจะถูกเสิร์ฟมาพร้อมกบัเฟรนฟรายส์ท่ีกรอบนอก นุ่มใน เป็นรสชาติท่ีท่านจะจดจ า
ไม่มีวนัลืม 

 
 
 
 
 
 
ที่พกั  Pullman Brussels Centre Midi Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง   (5)    ทัวร์เน่ – เกนต์ – บรูจ – รอตเตอร์ดัม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองทัวร์เน่ (Tournai )  หรือในภาษาดตัช์ เรียกว่า DOORNIK เป็นเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเบล
เย่ียม และยงัมีบทบาทส าคญัทางประวติัศาสตร์ น าท่านชมมหาวิหารโนเทอดาม สถานท่ีส าคญั ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษท่ี 12 โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ท่ีถูกรายลอ้มดว้ยหอคอยขนาดใหญ่สไตล์
โกธิค ทั้ง 5 หลงั ภายในถูกตกแตง่ดว้ยกระจกโมเสกอยา่งสวยงาม น าท่านชมวิวเมืองอนัแสนงดงามท่ี "Pont des 
Trous" สะพานท่ีสร้างขึ้นเพ่ือขา้มแม่น ้าสเกลท ์(Scheldt river) ตวัสะพานนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 13 
และถือว่าเป้นอีกหน่ึงส่ิงก่อสร้างจากยตุกลางท่ียงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจบุนัน้ี... 
 
 

 



 
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองเลก็ๆท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมจากยคุกลางท่ี
ยงัคงสภาพสมบูรณ์จากการใส่ใจดูแลอยา่งดีของชาวเมือง ตลอดจนศูนยก์ลางของเกนตย์งัเป็นพ้ืนท่ีปลอด
รถยนต ์ท าให้สามารถสร้างพ้ืนท่ีส าหรับเย่ียมชมเมืองให้นกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งครอบคลุม และมีการวางผงัเมือง
ให้ทุกอยา่งอยูใ่นระยะเดินไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และเกนตย์งัเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยักบัพิพิธภณัฑส์ าคญัของ
ประเทศหลายแห่ง ท าให้นอกจากเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถมาเดินเก็บทศันียภาพอนัสวยงามไดแ้ลว้ ยงัถือ
เป็นพ้ืนท่ีบ่มเพาะเยาวชนคุณภาพท่ีมีสภาพแวดลอ้มซ่ึงเหมาะต่อการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจ ( Bruges ) เมืองชายฝ่ังทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ห์ของเมืองบรูจคือ อาคาร
บา้นเรือนโบสถ ์ยงัคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิชและเรเนซองส์ ท่ีวิจิตรและสวยงาม ตึกรามบา้นช่องมี
การจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีล าน ้าท่ีใชใ้นการคมนาคมรอบๆไดท้ าให้บรูจเป็นท่ีรู้จกักนั
ในนาม “เวนิสเหนือ” จากนั้นน าทุกท่านชมความสวยงามริมแม่น ้ า โดย การล่องเรือ ซ่ึงเรือท่ีใชเ้ป็นเรือแบบเปิด
ไม่มีหลงัคาเปิดรับลมพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น ้ าโดยภายในเรือจะมีไกด์คอยอธิบายรายละเอียดของสถานท่ี
ต่าง ๆ เม่ือเรือขบัผ่าน เช่น St. Janshospitaal, Belfry, Vismarkt และ Poortersloge โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละเป็น
เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป  
 
 
 
 

 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร EUROMAST บริการอาหารสไตล์ WESTERN ให้ท่านได้อิ่มเอมกับอาหารเลศิรส 

พร้อมวิวแบบ 360 องศา กับบรรยากาศเมืองรอตเตอร์ดัมยามค ่าคืนอันสวยงาม 
 
 
 
 
 



 
ที่พกั  Mainport Design Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทหีกของการเดินทาง   (6)   รอทเทอร์ดัม - The Cube Houses - The Market Hall (De Markthal) – Delft 
                                              – สนามบินอัมสเตอร์ดัม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ The Cube Houses เป็นบา้นทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไวบ้นเสาหกเหล่ียม เป็นรูปร่างท่ี
แปลกจุดประสงค์หลกัท่ีสร้างบา้นลกัษณะน้ีคือเพ่ือประหยดัพ้ืนท่ีการใช้สอยนั่นเอง น าท่านเดินเล่น ณ The 
Market Hall (De Markthal) เป็นตลาดหรูหราในร่มท่ีจ าหน่ายอาหารสดและอาหารปรุงสุกกว่าร้อยร้านคา้ ดว้ย
รูปทรงอาคารเป็นทรงอุโมงค์สูง 11 ชั้น ครอบตลาดจนดูใหญ่ยกัษ์ โดยใช้เวลาสร้างกว่า 5ปี จึงแล้วเสร็จ 
นอกจากเป็นตลาดแลว้ ยงัเป็นอพาทเมนต ์ท่ีอยูอ่าศยั, คาเฟ่,ร้านขนมหลากชนิด และตอ้งไม่พลาดกบัการล้ิมลอง 
เฮอร์ริงสไตลฮ์อลแลนด ์คือเน้ือปลาเฮอร์ริงสีชมพูดองในน ้าปรุงรส 

  เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) เมืองเลก็ทางตอนใต ้มีช่ือเสียงในดา้นประวติัศาสตร์ราชวงศด์ตัช์  
(House of Orange-Nassau) เคร่ืองกระเบ้ืองสีฟ้า (Blue pottery) จิตกรชาวดตัช์ช่ือดงั Jan Vermeer ผูมี้บา้นเกิดใน
เดลฟท ์เขายงัเป็นเจา้ของผลงานภาพวาดช่ือดงั ‘The Girl with a Pearl Earring’ หญิงสาวสวมผา้โพกหวัและต่าง
หูไข่มุก พพิธิภณัฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองเดลฟท์ (Museum Prinsenhof Delft) ประวติัความเป็นมาและ
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของเมืองเดลฟทไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ภายในจดัแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาด เคร่ือง
กระเบ้ืองลายครามท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเดลฟท ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองใชจ้ากยคุทอง รวมถึงนิทรรศการ
เก่ียวกบักษตัริยผ์ูมี้ช่ือเสียง King Willem-Alexander ผูว้างรากฐานเมืองเดลฟทแ์ละประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละ
การต่อสู้กบัผูป้กครองสเปนในอดีต  
 



 
 
 
 
 

 
 
18.00 น.  น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอมัสเตอร์ดัม เพื่อให้ทุกท่านไดมี้เวลาในการท า TAX REFUND 
21.40 น.  น าทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เที่ยวบินท่ี BR 076 
 

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง   (7)   สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

*******************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
อตัราค่าบริการ 

ส าหรับเดินทางช่วงตุลาคม 2565 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

179,900.- 
173,900.- 
167,900.- 
161,900.- 
28,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

176,900.- 
170,900.- 
164,900.- 
158,900.- 
28,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

177,900.- 
171,900.- 
165,900.- 
159,900.- 
28,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ท่านละ 10,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  
กรณีบินชั้นธุรกิจ ไดรั้บคะแนนเพ่ิม  

1,769 
1,709 
1649 
1,589 
289 

1,475 
989 

1,769 
1,709 
1649 
1,589 
289 

1,475 
989 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

 
 
 
 



 
อตัราค่าบริการ 

ส าหรับเดินทางช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 
ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดราคาท่านละ 
ตัว๋บิสสิเนส เพ่ิมท่านละ 

176,900.- 
170,900.- 
164,900.- 
158,900.- 
26,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

173,900.- 
167,900.- 
161,900.- 
155,900.- 
26,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

174,900.- 
168,900.- 
162,900.- 
156,900.- 
26,900.- 
29,400.- 
98,900.- 

** อัตราค่าบริการ ท่ีเสนอ เป็นการคิดจากกรณีผู้เดินทางขั้นต ่า 10 ท่าน 
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ท่านละ 10,000.- บาท ** 

 

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ ่
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 
พกัเด่ียวเพ่ิม (ไดรั้บคะแนนเพ่ิม) 
มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  ไดรั้บคะแนน  
กรณีบินชั้นธุรกิจ ไดรั้บคะแนนเพ่ิม  

1,739 
1,679 
1619 
1,559 
269 

1,445 
989 

1,739 
1,679 
1619 
1,559 
269 

1,445 
989 

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง 
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลบัชั้นประหยดั ตามเส้นทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั  
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 
4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่ามคัคเุทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 



6. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 
➢  “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
➢  “การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 
 
 

 
 
 
 
 
 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 
 - ช าระโดยเงินสด  
 - ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ Fax. 02-6640023)  

ช่ือบัญชี    บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด  ธนาคาร กสิกรไทย   
   บัญชีกระแสรายวัน   เลขที่  639-1-00265-5 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวติัความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ี

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารก
ในครรภ ์

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนั
มิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจอง
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ี
ตอ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

http://www.leelawadee.holiday/


5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 
(กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษทัฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือ
บางเส้นทาง ยกเวน้ทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัร์ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ให้แก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้
ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั  ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วนั  ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้
เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนั เน่ืองมาจาก

เหตุผลส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรับการออกเดินทางของทวัร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยนัดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

 
14. บริษทัฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือ
การปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษทัฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษทัฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ไดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดงักล่าวปิดท าการ  บริษทัฯ 
จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่าน 



16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านลัต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ มอบให้ ( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่าน
สามารถเลือกใชข้องก านลัดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลือก
ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใตล้กัษณะ
ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัให้มา 

19. บริษทัฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษทัฯ ซ่ึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเท่ียวพกัผอ่นแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบต่อกระเป๋าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายในระหว่าง
เดินทาง 

21. เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 

 

 
 
 
 
 


