
     

 

 

 

 

    

 

 

 
ลีลาวดี ฮอลิเดย ์น าท่านร่วมเป็นหนึ่งกบังานมหกรรมระดบัโลก กบั  

FLORIADE EXPO 2022 งานมหกรรมพืชสวนโลก ท่ีจดัขึ้ นแค่10ปีครั้งเท่านั้น 

กบัจุดหมายปลายทางที่ใครๆ ก็ต่างหลงรกั เนเธอรแ์ลนด-์เบลเยีย่ม 

เนเธอรแ์ลนด ์เมืองแห่งสายลม กงัหนั ดอกทิวลิป และรองเทา้ไมสุ้ดน่ารกั 

เยีย่มชมหมู่บา้นไรถ้นน “กีธูรน์” ต่ืนตากบักงัหนัโบราณนบัรอ้ย ณ หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์

ชมพิพิธภณัฑช็์อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยีย่ม   

ล่องเรือชมความงามของบา้นเมืองชายฝัง่ทะเลอย่าง “บรูจจ์” 

 

ก าหนดการเดินทาง  12-19 มิถุนายน / 10-17,24-31 กรกฎาคม  

8-17 สิงหาคม 2565 

วนัแรกของการเดินทาง  (1) กรุงเทพฯ 

16.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C (ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข 2) สายการบินไทย พบเจา้หนา้ของบริษทัฯ รอตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเร่ือง

เอกสารต่างๆ 

19.30 น. น าคณะออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ 

EY407 เพื่อแวะต่อเคร่ือง 

23.10 น. คณะเดินทางถึงกรุงอาบูดาบี เพื่อต่อเคร่ือง  

 

วนัที่สองของการเดินทาง  (2) เบลเยีย่ม – บรูจ – ล่องเรือชมเมือง– บรสัเซลส ์

00.30 น. น าคณะออกเดินทางต่อสู่บรัสเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ EY407 

07.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองบรัสเซลส ์ (ใช้ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาท)ี หลังผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบล

เยี่ยม เสน่ห์ของเมืองบรูจจ์คือ อาคารบ้านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช 

และเรเนซองส ์ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้านช่องมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ทางตอนเหนือของ

เมืองมีล าน า้ที่ใช้ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ท าให้บรูจจ์เป็นที่รู้จักกันในนาม “เวนิสเหนือ” น าท่านชม 

โบสถพ์ระแม่มารี โบสถ์แห่งนี้ มีประติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า Madonna & Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็น

BELGIUM–NETHERLAND 8D5N  

  

DISCOVERY ROMANTIC ROUTE

 

  



สง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหัศจรรย์ของประติมากรรมหินอ่อนอันเลื่องชื่อที่ดูอ่อนช้อย

งดงาม ซึ่งเป็นผลงานแกะสลักจากฝีมือศิลปินชื่อก้องโลกอย่าง “มิเคลนัเจโล” จากนั้นให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากนัว่า หากต้องการสมัผัสวิถีชีวิตของ

ชาวเมืองนั้นจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง ท่านจะได้ค าตอบเป็นอย่างดี น าทุกท่าน

ชมความสวยงามริมแม่น า้ โดย การล่องเรือ ซึ่งเรือที่ใช้เป็นเรือแบบเปิด ไม่มีหลังคา เปิดรับลมพร้อม

ชมบรรยากาศริมแม่น า้ โดยภายในเรือจะมีไกด์คอยอธิบายรายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆ เม่ือเรือขับ

ผ่าน เช่น St. Janshospitaal, Belfry, Vismarkt และ Poortersloge โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

 น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบั อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็น

ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี 

ค.ศ. 1959 ... จากนั้นสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสยีงกล่าวขานกนัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยุโรป  “กรอง

ปลาส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้  เรียกว่า Gildhuizen ซึ่งแต่ละหลังจะมีลักษณะการก่อสร้างและประดับ

ประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป ระหว่างเดินชมเพลินๆ ท่านจะได้พบกับภาพการ์ตูนที่เขียนตาม

ตึก ซึ่งก่อนหน้านี้ มีตึกบริเวณนี้ สภาพทรุดโทรม ท าให้บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้เหล่านักเขียน

การ์ตูนชื่อดังของเบลเยี่ยม มาวาดการ์ตูนเพื่ อตกแต่งฝาผนัง และก าแพงตึกบริเวณนี้ ให้มีความ

สวยงาม จากนั้นน าชมและถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย ์แมนเนเกน้ พิส (Manneken Pis) เดก็ชายตัวเลก็ๆ 

ก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้ นเมืองของชาวเบลเยี่ยม...  

อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้ อ  ของที่ระลึก เช่น ผ้าลูกไม้ลายหวาน, ช็อกโกแลต แสน

อร่อย รวมไปถึง วัฟเฟิลหน้าต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ย่าน คอมมิกสตริปวอรค์ (Comic Strip Walk ) ย่านที่ก าแพงจะถูกบรรเลงเป็นตัว

การ์ตูนมากมาย เนื่องจากชาวเบลเยี่ยมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่คลั่งไคล้การ์ตูนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพวก

คอการ์ตูนแบบ “คอมมิค สตริป หรือ การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ (Comic Strip) ย่อมรู้จักหนุ่มน้อยผม

ตั้งนักผจญภัยอย่าง Tin Tin หรือ ตัวละครขวัญใจคนทั่วโลกอย่างเจ้าตัว Smurf สีฟ้าที่เพิ่งถูกท าเป็น

ภาพยนต์ฮอลลิวูด...  ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพก าแพงที่เต็มไปด้วยสีสันของการ์ตูน

มากมาย...   



 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  DOUBLE TREE BY HILTON BRUSSELS CITY หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง   (3) บรสัเซลส ์– แอนตเ์วิรป์ –  ช็อคโกแลตมิวเซียม - รอตเตอรด์มั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนตเ์วิรป์ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเบลเยี่ยม น าท่านชม “ลานคนเมือง

เกรินปลาตส”์ (GROENPLAAT) หนึ่งในลานที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเก่าแอนต์เวิร์ป เป็นลานที่เตม็ไป

ด้วยร้านอาหารสดุหรู และร้านกาแฟเก๋ๆ มากมาย เหมาะส าหรับการนั่งพักผ่อน ดูผู้คนคนเดินควักไคว่

ไปมา เป็นสถานที่ที่ลงตัวที่สดุส าหรับการซึมซับบรรยากาศบ้านเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม 

น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยี่ยม “CHOCOLATE NATION” ภายในมี

ทั้งการให้ความรู้ ด้านการเกษตรกรรมเมด็โกโก้ กรรมวิธกีารท าชอ็กโกแลต วัฒนธรรมการรับประทาน 

น าท่านท าความรู้จักกับช็อกโกแลตชนิดที่ 4 ต่อจาก Milk, Dark และ White นั่นคือ Ruby ซึ่งเป็น

ชอ็กโกแลตสชีมพูท าจากเมด็โกโก้สชีมพูที่จะมีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอรด์มั เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของเนเธอร์แลนด์ น าท่าน ชม The Cube 

Houses เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็นรูปร่างที่แปลก 

จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเอง น าท่านเดินเล่น ณ  The 

Market Hall (De Markthal) เป็นตลาดหรูหราในร่มที่จ าหน่ายอาหารสดและอาหารปรุงสุกกว่าร้อย

ร้านค้า ด้วยรูปทรงอาคารเป็นทรงอุโมงสูง 11 ชั้น ครอบตลาดจนดูใหญ่ยักษ์ โดยใช้เวลาสร้างกว่า 5 

ปี จึงแล้วเสรจ็ นอกจากเป็นตลาดแล้ว ยังเป็นอพาทเมนต์ ที่อยู่อาศัย, คาเฟ่, ร้านขนมหลากชนิด และ

ต้องไม่พลาดกบัการลิ้มลอง เฮอร์ริงสไตล์ฮอลแลนด์ คือเนื้อปลาเฮอร์ริงสชีมพูดองในน า้ปรุงรส 

 

 

 

 



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั   ENGELS BAR BRASSERIE IN ROTTERDAM หรือเทียบเท่า   

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  (4) กรุงเฮก – ศาลโลก – อมัสเตอรด์มั – พิพิธภณัฑไ์ฮเนเกน้ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่กรุงเฮก เมืองใหญ่อนัดับ3ของเนเธอร์แลนด์ รองจากเมืองอมัสเตอร์ดัมและ

รอตเตอร์ดัม มีประชากร482,742คน มีพื้นที่100ตรกม อยู่ทางตะวนัตกของประเทศและเป็นเมือง

หลวงของจังหวัดเซาทฮ์อลแลนด ์แม้เฮกไม่ใช่เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ แต่มีที่ท าการของรัฐสภา

เนเธอร์แลนด์และยังเป็นสถานที่ที่สมเดจ็พระราชนิีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ทรงพ านักและทรง

งาน รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอคัรราชทูต ศาลโลก และที่ท าการส าคัญอื่นๆ เป็นเมืองช๊อปป้ิง

เมืองส าคัญของประเทศ น าท่านชม "ศาลโลก" หรือ พระราชวงัแห่งสนัติภาพ (Peace Palace) 

"บัลลังกแ์ห่งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of 

international law) น าท่านชมภายนอก บินเนนฮอฟ (Binnenhof) กลุ่มอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่บริเวณ

ใจกลางกรงุเฮก ภายในประกอบไปด้วยอาคารส าคัญๆหลายแห่ง เช่น ริดเดอร์ซาล (Ridderzaal) หรือ 

หอแห่งอศัวนิ (Knights' Hall) เป็นอาคารสไตล์โกธคิขนาดใหญ่ ที่ถือว่าเป็นอาคารหลักของบินเนน

ฮอฟ ที่ถูกใช้ในพิธกีารส าคัญๆ เช่น อ่านราชโองการ รับรองแขก และการประชุมระหว่างรัฐสภา 

นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆที่น่าสนใจอกีมากมาย   

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของ

เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินต า่” ถ่ายรูปกงัหันลม ในอดีตใช้กงัหันวิดน า้โดยใช้พลังงานลมเป็นตัว

ช่วย ปัจจุบันเกบ็รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนด์ที่ต้องต่อสู้กบัธรรมชาติจาก

การอยู่ต ่ากว่าระดับน ้าทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน...   น าท่านเดินทางสู่ Heineken Experience เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคนท้องถ่ินติดอันดับต้นๆของยุโรป เหรียญทอง

เหรียญแรกยังคงถูกจัดแสดงไว้อย่างสมเกียรติอยู่บนอาคารด้ังเดิมที่ผลิตเบียร์จนท าให้ได้รับรางวัลนี้  

พิพิธภัณฑ์ถูกปรับโฉมใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ Multimedia & 

Interactive Museum ผ่านสื่อผสมหลากรูปแบบเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ Heineken® บริษัท

เบียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปัจจุบัน ตัวพิพิธภัณฑ์นั้นตั้งอยู่บริเวณ De Pijp ย่านส าคัญใจ

กลางกรุงอมัสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนดิของเบียร์ยักษ์ใหญ่นี้นั่นเอง (บริการ

เบียร์สด ท่านละ 2 แก้ว)...  

 

 

 

 

 



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน SEA PALACE 

ที่พกั   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า   

   

วนัที่หา้ของการเดินทาง  (5) อมัสเตอรด์มั – กีธูรน์ – งานดอกไมโ้ลก – ชอ้ปป้ิง – อมัสเตอรด์มั 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นกีธูรน์ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ก าลงัได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากข้ึน เป็น

หมู่บ้านที่สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แม้ว่าในปัจจุบัน

จะมีเส้นทางส าหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนสง่ทั้งหมดกย็ังคงเป็นทาง

น า้อยู่ดี โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลังภายใน

หมู่บ้าน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้นกีธูรน์ ท่านจะได้เพลดิเพลินกบับรรยากาศของ  เวนิสแห่ง

เนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของทีน่ี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีล าคลองล้อมรอบ 

และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสญัจรทางน า้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย 

และเรือมีเคร่ืองยนต์ อสิระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอนัเงียบสงบแห่งนี้  พร้อมเกบ็

ภาพความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าท่านเขา้ชมงานที่ยิง่ใหญ่แห่งปี 2022 กบังาน FLORIAOE EXPO 2022 งาน

มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2022  10 ปี มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

 

  



 

โดยในคร้ังนี้  มีแนวคิดในการจัดงานคือ “Growing Green Cities” น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบั

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองแห่งอนาคต และมุ่งหวังที่จะสร้างแรง

บันดาลใจให้ด าเนนิวิถีชวีิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและให้มีสขุภาพที่ดีข้ึน ด้วยการด าเนินการพฒันา

เมืองให้เป็น Greening the city การเพิ่มความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน Feeding the 

city การพัฒนาการจัดหาอาหาร การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนโดยเมืองและเพื่อเมือง  Energizing the 

city  การจัดหาแหล่งพลังงานอจัฉริยะที่มีความย่ังยนืมากข้ึน  Healthying the city การมีสขุภาพที่ดีใน

เมืองที่ดี ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Almere จงัหวัด Flevoland เป็นเกาะเทียมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก อยู่ต ่ากว่า

ระดับน า้ทะเลมากกว่า 4 เมตร โดยมีเขื่อนกั้นน า้ไว้เป็นแนวป้องกนั โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 

(ค.ศ. 1986) แม้จะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ถึง 40 ปี แต่ทีน่ี้กลับมีสถาปัตยกรรม เส้นทาง

จกัรยานหลายร้อยกโิลเมตร เส้นทางชายหาดที่ทอดยาว และทวิทศัน์ธรรมชาติโอบล้อมกนัอย่าง

กลมกลืน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

ที่พกั   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่หกของการเดินทาง   (6) หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์– อมัสเตอร์ดัม - ล่องเรืออมัสเตอร์ดัม– ช้อปป้ิง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่าง หมู่บา้นซานส ์สคนัส ์คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลม

เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย

หมู่บ้านแห่งนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ที่ เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่าง

ดี  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้ น

สไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สมัผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น า้ ทุ่งหญ้า 

และการปศุสตัว์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม  ที่ซึ่งมีคลองจ านวนมากที่สุดในโลก (ประมาณ 100 

คลอง ยาวรวมกัน 97 กิโลเมตร) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน ซึ่งสถานที่ส าคัญน่าชมของ

อมัสเตอร์ดัมเกอืบทั้งหมด อยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์ของขุนนางเก่า...  

 

 

 

 

 

 



จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการช้อปป้ิง ณ ถนนสายช้อปป้ิง ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอัมสเตอร์ดัม 

ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย สินค้ามีให้เลือกซื้ อหลากหลายทุกสิ่ง

อย่าง ตั้งแต่สนิค้าแฟชั่นแบรนด์ดัง เพชรพลอย ของกนิ ...   

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

ที่พกั   NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า  

  

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง   (7)  อมัสเตอรด์มั – อาบูดาบี - สุวรรณภูมิ   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ทุกท่านได้มีเวลาในการท า TAX REFUND 

11.40 น. น าท่านออกเดินทางสู่กรุงอาบุดาบี โดยสายการบิน เอทฮิัด เที่ยวบินที่ EY078 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี (เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง) 

22.23 น. น าท่านเดินทางต่อ สู่สนามบินสวุวรภมิู โดยสายการบิน เอทฮิัด เที่ยวบินที่ EY402 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง   (8)  สุวรรณภูมิ   

05.30  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ลูกคา้ปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
มีตัว๋แล้ว (ผู้ใหญ่) ลดราคาท่านละ 

บัตรโดยสารชั้น BUSINESS CLASS เพิ่มท่านละ 

159,900.- 

152,900.- 

144,900.- 

136,900.- 

35,500.- 

23,590.- 

85,950.- 

 

 

156,900.- 

149,900.- 

141,900.- 

133,900.- 

35,500.- 

23,590.- 

85,950.- 

 

157,900.- 

150,900.- 

142,900.- 

134,900.- 

35,500.- 

23,590.- 

85,950.- 

 

 

** อตัราค่าบริการ ที่เสนอ เป็นการคิดจากกรณีผูเ้ดินทางขั้นต า่ 10 ท่าน  

หากผูเ้ดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ท่านละ 35,000.- บาท ** 

 

 

 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผู้เดนิทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผู้ใหญ่ 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 1ท่าน) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม) 

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)  ได้รับคะแนน  

กรณีบินชั้นธุรกจิ ได้รับคะแนนเพิ่ม  

1,569 

1,499 

1,419 

1,339 

355 

1,333 

1,569 

1,499 

1,419 

1,339 

355 

1,333 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป** 

**กรณีออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพ่ิมท่านละ 20,000 บาท** 

หมายเหต ุ: การใชค้ะแนนส าหรบัสมาชิก 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 



1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลบัชั้นทศันาจรตามเสน้ทาง และ สายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ พรอ้มค่า

ภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าท่ีพกั หอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. ค่าวีซ่า 

5. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก 

5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง  

เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ  า ทา่นละ 30,000.- บาท 

 - ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั 

 - ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษัท ลลีาวดี ฮอลิเดย ์จ ากดั 

 - ช าระโดยเงินสด 

 - ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

  ชื่อบญัชี  บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ  ากดั ธนาคาร กสิกรไทย   

  บญัชีกระแสรายวนั   เลขท่ี  639-1-00265-5 

 

           “การจา่ยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

การยกเลิก  

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  21 วนั  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วนั  ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  10 วนั   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

  

หมายเหตแุละเงื่อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรม

เป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, 

หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทาง

และทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการ

อื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ก่อนจองทัวร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการ

เดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กวา่ 2 ขวบ ร่วมเดินทาง

ไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะ

เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการ

ทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนด ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ชื่อรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง

ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   20 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋

เครื่องบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก

เท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) 

หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยนัส าหรบัการออก

เดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้

ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หาก

ท่านเห็นวา่รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ

โรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ 

โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การ

นัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ,อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท า

การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรบัเปลี่ยน

รายการเพื่อใหท้่านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท าให้



ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยส์ินของท่าน อัน

เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้

โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเครื่องบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่

สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสม

ใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผู ้เดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึง

ประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่าน

ไดเ้ดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


