LEELA DISCOVERY
NETHERLANDS - BELGUIM 7D5N
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ นาท่ านเดินทางสู่ จุดหมายปลายทางที่ใครๆ ก็ต่างหลงรัก เนเธอร์ แลนด์ -เบลเยี่ยม
เนเธอร์ แลนด์ เมืองแห่ งสายลม กังหัน ดอกทิวลิป และรองเท้ าไม้ สุดน่ ารัก
เยี่ยมชมหมู่บ้านไร้ ถนน “กีธูร์น” ตื่นตากับกังหันโบราณนับร้ อย ณ หมู่บ้านซานส์ สคันส์
ชมพิพธิ ภัณฑ์ ช็อกโกแลตที่ใหญ่ ที่สุดในเบลเยี่ยม
ล่องเรื อชมความงามของบ้ านเมืองชายฝั่งทะเลอย่าง “บรูจจ์ ”
บินตรงสู่ อมั สเตอร์ ดัม พร้ อมที่พัก อาหารและการบริการในแบบ ลีลาที่เป็ นตัวคุณ
กรุ๊ปเล็ก ๆ เดินทางสะดวก รับเพียง 10 ท่ านเท่ านั้น!!
กาหนดการเดินทาง

6-12 , 8-14, 22-28 ตุลาคม // 17-23, 19-25 พฤศจิกายน // 3-9 ธันวาคม 2565

วันแรกของการเดินทาง
(1)
สนามบินสุ วรรณภูมิ - อัมสเตอร์ ดัม
09.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน อีวีเอแอร์ พบเจ้าหน้าของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับพร้อม
อานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารต่าง
12.15 น.
นาคณะออกเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ ดัม โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 075
19.35น.
คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองอัมสเตอร์ ดัม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
ที่พกั
NH City Centre Amsterdam Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่สององการเดินทาง
(2)
หมู่บ้านกีธูร์น - ล่องเรื อ – อัมสเตอร์ ดัม - ดามสแควร์ - ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บา้ นเล็กๆ ที่กาลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น เป็ นหมู่บา้ นที่
สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บา้ นทั้งหมูบ่ า้ นไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แม้ว่าในปัจจุบนั จะมีเส้นทาง
สาหรับการขี่จกั รยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดก็ยงั คงเป็ นทางน้ าอยูด่ ี โดยยานพาหนะ
หลักของหมู่บา้ น คือ เรื อ ซึ่งจอดเรี ยงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายในหมู่บา้ น จากนั้นนาท่าน ล่องเรื อชม
หมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของ เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่นี่คือไม่มีถนน
แม้แต่สายเดียวในหมูบ่ า้ น แต่จะมีลาคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ า โดย
ยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็ นเรื อทั้งแบบเรื อพาย และเรื อมีเครื่ องยนต์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บา้ นตาก
อากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร CAFÉ RESTAURANT SMIT

นาท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ ดัม ( Amsterdam ) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของ
เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินต่า” ถ่ายรู ปกังหันลม ในอดีตใช้กงั หันวิดน้ าโดยใช้พลังงานลมเป็ นตัวช่วย
ปัจจุบนั เก็บรักษาไว้ให้ชนรุ่ นหลังได้ระลึกถึงความเป็ นชาวฮอลแลนด์ที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ธรรมชาติจากการอยูต่ ่ากว่า
ระดับน้ าทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ดามสแควร์ (Dam Square) หรื อจัตรุ ัสดาม เป็ น
สัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดมั ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็ นที่ต้งั ของอนุสาวรี ยแ์ ห่งชาติเพื่อเป็ น
การระลึกถึงผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็ นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ เป็ นศูนย์รวม
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระท่าน ณ Kalverstraat ถนนสายช้อปปิ้ งสายหลักใจกลางกรุ ง
Amsterdam ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมและแบรนด์ยอดนิยมต่างๆของชอบของเหล่าขาช้อปทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็ น H&M, Nike, Gucci, Tiffany & Co, Ralph Lauren และอีกมากมาย

ค่า

ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ CAFE' IN DE WAAG ร้ านอาหารเก่าแก่ของอัมสเตอร์ ดัม ภายในตกแต่ งอย่างหรูหราทาให้
ได้ บรรยากาศสุ ดคลาสสิ ค อาหารทุกจานใช้ วัตถุดิบคุณภาพและปรุงอาหารอย่ างพิถีพิถันทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
เมนูสเต็ก เพราะทางร้ านใช้ เนื้อวัวที่ถูกดูแลมาอย่างดี ทาให้ เนื้อนุ่มและรสชาติหวานหอม นุ่มลิน้
NH City Centre Amsterdam Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – ซาส์ สคันส์ – เกาด้ า – พิพธิ ภัณฑ์ ชีส – แอนต์ เวิร์ป
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงเกี่ ยวกับการค้าขายทาง
ประมงแบบชาวดัตช์แท้ ๆ ท่าเรื อมีความสวยงามและยังคงมีเรื อชาวประมงจอดอยูเ่ ป็ นจานวนมาก บ้านเรื อนที่นี่
ถูกสร้ างขึ้นบนเขื่อนกั้นน้ า รวมถึ งบ้านไม้ที่มีเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านกังหันลม
ซานส์ สคันส์ ( Zaanse Schans ) หมู่บา้ นอนุรักษ์กงั หันลมเก่าแก่ที่ต้งั อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ โดยอยูใ่ กล้ๆ
กับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดยหมู่บา้ นแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ ของ
กังหันลมเอาไว้เป็ นอย่างดี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์สคันส์ จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บา้ น
ที่สร้างขึ้นสไตล์บา้ นไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่ งประกอบไปด้วยแม่น้ าทุ่ง
หญ้าและการปศุสัตว์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื อ งเกาดา (Gouda) เมื อ งที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลกในด้า นชี ส ขนมวาฟเฟิ ล
น้ า เชื่ อ ม ท่ อ ยาสู บ และเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา นาท่ า นชมโบสถ์ ที่ยาวที่สุดในเนเธอร์ แลนด์ (Sint-Janskerk)
สถานที่บอกเล่าเรื่ องราวทางศาสนาในหลายแง่มุม ด้านในโบสถ์ยงั มีชื่อเสี ยงเกี่ยวกับหน้าต่างกระจกสี
(Gouda Glass) ประดับลวดลายต่าง ๆ ที่มีความงดงาม ตัวโบสถ์มีความยาวมากถึง 123 เมตร เรี ยกได้ว่าเป็ น
โบสถ์ที่ยาวที่สุดในเนเธอร์ แลนด์ จากนั้นนาท่านเข้าศึกษาประวัติความเป็ นมาของชีสที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก

ณ พิพธิ ภัณฑ์ ชีส (Goudse Waag) ซึ่งตั้งอยู่ในโรงชัง่ น้ าหนักชี สในอดีต Goudse Waag เป็ นอาคารเก่าแก่ที่มี
อายุต้ งั แต่ปี 1668 รับฟังเรื่ องราวความเป็ นมาของชีสเกาดา รวมไปถึงประวัติความเป็ นมาของเมืองเกาดา
ด้วย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ณ ร้านขายชี และร้านขายของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงท่านสามารถชิมชีสก่อนซื้ อได้
อีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์ เวิร์ป เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเบลเยี่ยม นาท่านชม “ลานคนเมืองเกรินปลาตส์ ”
(GROENPLAAT) หนึ่งในลานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเก่าแอนต์เวิร์ป เป็ นลานที่เต็มไปด้วยร้านอาหารสุ ดหรู และ
ร้ านกาแฟเก๋ ๆมากมาย เหมาะสาหรั บการนั่งพักผ่อน ดู ผูค้ นคนเดิ นควักไคว่ไปมา เป็ นสถานที่ ที่ลงตัวที่สุด
สาหรับการซึมซับบรรยากาศบ้านเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม

ค่า
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
NH Collection Antwerp Center หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

(4)

แอนต์ เวิร์ป – พิพธิ ภัณฑ์ ชอคโกแลต – กรุงบรัสเซลส์ - ชมเมือง – คอมมิกสตริปวอร์ ค
– ถนนอเวนิวหลุยส์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยี่ยม “CHOCOLATE NATION” ภายในมีท้ งั การให้
ความรู ้ดา้ นการเกษตรกรรมเม็ดโกโก้ กรรมวิธีการทาช็อกโกแลต วัฒนธรรมการรับประทาน นาท่านทาความ
รู ้จกั กับช็อกโกแลตชนิดที่ 4 ต่อจาก Milk, Dark และ White นั่นคือ Ruby ซึ่ งเป็ นช็อกโกแลตสี ชมพูทาจากเม็ด
โกโก้สีชมพูที่จะมีรสชาติเปรี้ ยว ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก รุ ง บรั ส เซลส์ จากนั้ นน าท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ อะตอมเมี่ ย ม (THE ATOMIUM) ซึ่ งเป็ น
ประติมากรรมรู ปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
จากนั้นสู่จตั ุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสี ยงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป “กรองปลาส” ชมตึกสวยๆ แถว
นี้ เรี ยกว่า Gildhuizen ซึ่ งแต่ละหลังจะมีลกั ษณะการก่อสร้างและประดับประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป
ระหว่างเดินชมเพลินๆท่านจะได้พบกับภาพการ์ ตูนที่เขียนตามตึก ซึ่ งก่อนหน้านี้มีตึกบริ เวณนี้สภาพทรุ ดโทรม
ทาให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขี ยนการ์ ตูนชื่อดังของเบลเยี่ยมมาวาดการ์ ตูนเพื่อตกแต่งฝาผนัง
และกาแพงตึกบริ เวณนี้ให้มีความสวยงาม จากนั้นนาชมและถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ย์แมนเนเก้ นพิส (Manneken
Pis) เด็กชายตัวเล็กๆ กาลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานานพื้นเมืองของชาว
เบลเยี่ยม อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้ อ ของที่ระลึก เช่น ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ช็อกโกแลต แสน
อร่ อย รวมไปถึง วาฟเฟิ ลหน้าต่างๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ ย่าน คอมมิกสตริ ปวอร์ ค (Comic Strip Walk ) ย่านที่ กาแพงจะถูกบรรเลงเป็ นตัวการ์ ตู น
มากมาย เนื่ องจากชาวเบลเยี่ยมได้ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่คลัง่ ไคล้การ์ ตูนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพวกคอการ์ ตูนแบบ
“คอมมิค สตริ ป หรื อ การ์ ตูนในหนังสื อพิมพ์ (Comic Strip) ย่อมรู ้จกั หนุ่ มน้อยผมตั้งนักผจญภัยอย่าง Tin Tin
หรื อ ตัวละครขวัญใจคนทั่วโลกอย่างเจ้าตัว Smurf สี ฟ้าที่ เพิ่งถูกทาเป็ นภาพยนต์ฮอลลิ วูด... ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกาแพงที่เต็มไปด้วยสี สันของการ์ตูนมากมาย...

นาท่านเดินทางสู่ ถนนอเวนิวหลุยส์ (Avenue Louise Street) ถนนสายหลักของกรุ งบรัสเซลล์ แหล่งช้อปปิ้ งแบ
รนด์เนมระดับไฮเอน เพราะเต็มไปด้วยร้ านหรู จากแบรนด์ระดับไอคอนตั้งอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ดิ ออร์
(Dior), หลุ ย ส์ วิ ต ตอง (Louis Vuitton, ชาแนล (Chanel) ฯลฯ หรื อ ท่ า นสามารถเดิ น เล่ น ชมสถาปั ต ยกรรม
สมัยใหม่ที่ปรากฎอยูต่ ามอาคารสานักงาน รวมถึงร้านอาหารชั้นนา และ คาเฟ่ ต่างๆ มากมาย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ร้ าน CHEZ LEON 1893 ร้านอาหารต้นตารับแท้ของเบลเยี่ยม ที่เน้นไปทางอาหารทะเล และ
SIGNATURE ของทางร้านคือ “หอยแมลงภู่” ที่ทางร้านนามาอบซอสสู ตรเฉพาะของร้านซึ่งเป็ นรสชาติที่หาได้
เฉพาะที่เบลเยี่ยมเท่านั้น ซึ่ งจะถูกเสิ ร์ฟมาพร้อมกับเฟรนฟรายส์ที่กรอบนอก นุ่มใน เป็ นรสชาติที่ท่านจะจดจา
ไม่มีวนั ลืม

ที่พกั

Pullman Brussels Centre Midi Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้าของการเดินทาง
(5)
ทัวร์ เน่ – เกนต์ – บรูจ – รอตเตอร์ ดัม
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทัวร์ เน่ (Tournai ) หรื อในภาษาดัตช์ เรี ยกว่า DOORNIK เป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเบล
เยี่ยม และยังมีบทบาทสาคัญทางประวัติศาสตร์ นาท่านชมมหาวิหารโนเทอดาม สถานที่สาคัญ ถูกสร้างขึ้น
ในช่วงศตวรรษที่ 12 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ที่ถูกรายล้อมด้วยหอคอยขนาดใหญ่สไตล์
โกธิค ทั้ง 5 หลัง ภายในถูกตกแต่งด้วยกระจกโมเสกอย่างสวยงาม นาท่านชมวิวเมืองอันแสนงดงามที่ "Pont des
Trous" สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ าสเกลท์ (Scheldt river) ตัวสะพานนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 13
และถือว่าเป้นอีกหนึ่งสิ่ งก่อสร้างจากยุตกลางที่ยงั คงหลงเหลืออยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมจากยุคกลางที่
ยังคงสภาพสมบูรณ์จากการใส่ใจดูแลอย่างดีของชาวเมือง ตลอดจนศูนย์กลางของเกนต์ยงั เป็ นพื้นที่ปลอด
รถยนต์ ทาให้สามารถสร้างพื้นที่สาหรับเยี่ยมชมเมืองให้นกั ท่องเที่ยวได้อย่างครอบคลุม และมีการวางผังเมือง
ให้ทุกอย่างอยูใ่ นระยะเดินได้อย่างสะดวกสบาย และเกนต์ยงั เป็ นที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยกับพิพิธภัณฑ์สาคัญของ
ประเทศหลายแห่ง ทาให้นอกจากเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สามารถมาเดินเก็บทัศนียภาพอันสวยงามได้แล้ว ยังถือ
เป็ นพื้นที่บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพที่มีสภาพแวดล้อมซึ่งเหมาะต่อการเรี ยนรู ้ และพัฒนาศักยภาพที่สุด

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องบรู จ ( Bruges ) เมืองชายฝั่งทะเลของเบลเยี่ยม เสน่ ห์ของเมืองบรู จ คือ อาคาร
บ้านเรื อนโบสถ์ ยังคงรู ปแบบสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิชและเรเนซองส์ ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้านช่องมี
การจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ ทางตอนเหนือของเมืองมีลาน้ าที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆได้ทาให้บรู จเป็ นที่รู้จกั กัน
ในนาม “เวนิสเหนือ” จากนั้นนาทุกท่านชมความสวยงามริ มแม่น้ า โดย การล่ องเรื อ ซึ่ งเรื อที่ใช้เป็ นเรื อแบบเปิ ด
ไม่มีหลังคาเปิ ดรับลมพร้อมชมบรรยากาศริ มแม่น้ าโดยภายในเรื อจะมีไกด์คอยอธิ บายรายละเอียดของสถานที่
ต่าง ๆ เมื่อเรื อขับผ่าน เช่น St. Janshospitaal, Belfry, Vismarkt และ Poortersloge โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ ดัม (Rotterdam) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศเนเธอร์ แลนด์และเป็ น
เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร EUROMAST บริการอาหารสไตล์ WESTERN ให้ ท่านได้ อิ่มเอมกับอาหารเลิศรส
พร้ อมวิวแบบ 360 องศา กับบรรยากาศเมืองรอตเตอร์ ดัมยามค่าคืนอันสวยงาม

ที่พกั

Mainport Design Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีหกของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

(6)

รอทเทอร์ ดัม - The Cube Houses - The Market Hall (De Markthal) – Delft
– สนามบินอัมสเตอร์ ดัม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ The Cube Houses เป็ นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้ างไว้บนเสาหกเหลี่ ยม เป็ นรู ปร่ างที่
แปลกจุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้ คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเอง นาท่านเดินเล่น ณ The
Market Hall (De Markthal) เป็ นตลาดหรู หราในร่ มที่จาหน่ายอาหารสดและอาหารปรุ งสุ กกว่าร้อยร้านค้า ด้วย
รู ป ทรงอาคารเป็ นทรงอุโ มงค์สู ง 11 ชั้น ครอบตลาดจนดู ใ หญ่ย กั ษ์ โดยใช้เ วลาสร้ า งกว่ า 5ปี จึ ง แล้วเสร็ จ
นอกจากเป็ นตลาดแล้ว ยังเป็ นอพาทเมนต์ ที่อยูอ่ าศัย, คาเฟ่ ,ร้านขนมหลากชนิด และต้องไม่พลาดกับการลิ้มลอง
เฮอร์ริงสไตล์ฮอลแลนด์ คือเนื้อปลาเฮอร์ริงสี ชมพูดองในน้ าปรุ งรส
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) เมืองเล็กทางตอนใต้ มีชื่อเสี ยงในด้านประวัติศาสตร์ราชวงศ์ดตั ช์
(House of Orange-Nassau) เครื่ องกระเบื้องสี ฟ้า (Blue pottery) จิตกรชาวดัตช์ชื่อดัง Jan Vermeer ผูม้ ีบา้ นเกิดใน
เดลฟท์ เขายังเป็ นเจ้าของผลงานภาพวาดชื่อดัง ‘The Girl with a Pearl Earring’ หญิงสาวสวมผ้าโพกหัวและต่าง
หูไข่มุก พิพธิ ภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ เมืองเดลฟท์ (Museum Prinsenhof Delft) ประวัติความเป็ นมาและ
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองเดลฟท์ได้เป็ นอย่างดี ภายในจัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาด เครื่ อง
กระเบื้องลายครามที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเดลฟท์ เครื่ องปั้นดินเผาและเครื่ องใช้จากยุคทอง รวมถึงนิทรรศการ
เกี่ยวกับกษัตริ ยผ์ มู ้ ีชื่อเสี ยง King Willem-Alexander ผูว้ างรากฐานเมืองเดลฟท์และประเทศเนเธอร์แลนด์และ
การต่อสู ้กบั ผูป้ กครองสเปนในอดีต

18.00 น.
21.40 น.

นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ ดัม เพื่อให้ทุกท่านได้มีเวลาในการทา TAX REFUND
นาทุกท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน อีวีเอแอร์ เที่ยวบินที่ BR 076

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7)
สนามบินสุ วรรณภูมิ
13.40น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************

อัตราค่ าบริการ
สาหรับเดินทางช่ วงตุลาคม 2565
ประเภทผู้เดินทาง

ลูกค้าปกติ
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
179,900.176,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
173,900.170,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
167,900.164,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
161,900.158,900.พักเดี่ยวเพิ่ม
28,900.28,900.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดราคาท่านละ
29,400.29,400.ตัว๋ บิสสิ เนส เพิ่มท่านละ
98,900.98,900.** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผ้เู ดินทางขั้นต่า 10 ท่ าน
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่ าน เพิม่ ท่ านละ 10,000.- บาท **

สมาชิกบัตรเสริม
177,900.171,900.165,900.159,900.28,900.29,400.98,900.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ได้รับคะแนน
กรณี บินชั้นธุรกิจ ได้รับคะแนนเพิ่ม
- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่ วนลดได้ สูงสุ ด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรหลัก
1,769
1,709
1649
1,589
289
1,475
989

สมาชิกบัตรเสริ ม
1,769
1,709
1649
1,589
289
1,475
989

อัตราค่ าบริการ
สาหรับเดินทางช่ วงพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565
ประเภทผู้เดินทาง

ลูกค้าปกติ
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
176,900.173,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
170,900.167,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
164,900.161,900.เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
158,900.155,900.พักเดี่ยวเพิ่ม
26,900.26,900.มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดราคาท่านละ
29,400.29,400.ตัว๋ บิสสิ เนส เพิ่มท่านละ
98,900.98,900.** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผ้เู ดินทางขั้นต่า 10 ท่ าน
หากผู้เดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่ าน เพิม่ ท่ านละ 10,000.- บาท **

สมาชิกบัตรเสริม
174,900.168,900.162,900.156,900.26,900.29,400.98,900.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริ ม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริ ม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ได้รับคะแนน
กรณี บินชั้นธุรกิจ ได้รับคะแนนเพิ่ม
- สามารถใช้ คะแนนสะสมในการแลกส่ วนลดได้ สูงสุ ด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรหลัก
1,739
1,679
1619
1,559
269
1,445
989

สมาชิกบัตรเสริ ม
1,739
1,679
1619
1,559
269
1,445
989

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
พร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง

2.
3.
4.
5.

ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง

6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มอีก
เงื่อนไขการชาระเงิน
➢ “การจอง” กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 30,000.- บาท
➢ “การจ่ ายส่ วนที่เหลือ” กรุ ณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรื อบัตรเดบิต ผ่านทางหน้ าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ชาระด้วยเช็ค หรื อแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริ ษทั ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุ ณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่ อบัญชี
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
ธนาคาร กสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่ 639-1-00265-5
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติ ไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุ ราบนรถ, ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรื อพยายาม
สร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุ ขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารก
ในครรภ์
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอัน
มิใช่การท่องเที่ยว
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่
ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

5. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้วย
(กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) โดยบริ ษทั ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรื อไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์หรื อ
บางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกสิ ทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่ วมเดินทางท่านอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริ การ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริ การ
10. ในกรณี ที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋
11. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อัน เนื่องมาจาก
เหตุผลส่ วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่ งของผิดกฎหมาย หรื อมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรั บท่านผูเ้ ดิ นทางที่ ประสงค์จะซื้ อตั๋วเครื่ องบิ นภายในประเทศเพิ่มเติ ม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรื อ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุ ณาแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผูเ้ ดิ นทางซื้ อตั๋วหรื อชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์ น้ ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริ ษทั ฯ จะส่ งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อ
การปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณี พิเศษ โดยแจ้งให้บริ ษทั ฯ ทราบก่อน
ออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ใน
กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ จ าเป็ นหรื อ สุ ด วิ สั ย อาทิ การล่ าช้าของสายการบิ น , การนัด หยุด งาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริ ษทั ฯ
จะคืนเงิ นค่าเข้าชมให้แก่ ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ ยนรายการเพื่อให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณี ที่มีเหตุล่าช้าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

16. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่ วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่ วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรื อไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเลือก
ตาแหน่งที่นงั่ ได้เอง ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะ
ตาแหน่งที่นงั่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริ ษทั ฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริ การแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่ อมัน่ ในมาตรฐานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรื อของมีค่าในกรณี สูญหาย หรื อเสี ยหายในระหว่าง
เดินทาง
21. เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้วข้ างต้ น

