DISCOVERY ROMANTIC ROUTE
BELGIUM–NETHERLAND 8D5N
ลีลาวดี ฮอลิเดย์ นาท่านร่วมเป็ นหนึ่งกับงานมหกรรมระดับโลก กับ

FLORIADE EXPO 2022 งานมหกรรมพืชสวนโลก ที่จดั ขึ้ นแค่10ปี ครั้งเท่านั้น
กับจุดหมายปลายทางที่ใครๆ ก็ต่างหลงรัก เนเธอร์แลนด์-เบลเยีย่ ม
เนเธอร์แลนด์ เมืองแห่งสายลม กังหัน ดอกทิวลิป และรองเท้าไม้สุดน่ารัก
เยีย่ มชมหมู่บา้ นไร้ถนน “กีธูรน์ ” ตื่นตากับกังหันโบราณนับร้อย ณ หมู่บา้ นซานส์ สคันส์
ชมพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยีย่ ม
ล่องเรือชมความงามของบ้านเมืองชายฝัง่ ทะเลอย่าง “บรูจจ์”

กาหนดการเดินทาง 12-19 มิถุนายน / 10-17,24-31 กรกฎาคม
8-17 สิงหาคม 2565
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ
16.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C (ใกล้ประตูทางเข้า
หมายเลข 2) สายการบินไทย พบเจ้าหน้าของบริษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารต่างๆ
19.30 น.
นาคณะออกเดินทางสู่กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่
EY407 เพื่อแวะต่อเครื่อง
23.10 น.
คณะเดินทางถึงกรุงอาบูดาบี เพื่อต่อเครื่อง
วันที่สองของการเดินทาง (2) เบลเยีย่ ม – บรูจ – ล่องเรือชมเมือง– บรัสเซลส์
00.30 น.
นาคณะออกเดินทางต่อสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ EY407
07.40 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองบรัสเซลส์ (ใช้ ระยะเวลาการเดินทาง 12 ชั่วโมง 10 นาที) หลังผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองบรู จจ์ เมืองชายฝั่งทะเลของเบล
เยี่ยม เสน่ ห์ ของเมื องบรูจจ์คือ อาคารบ้ านเรือนโบสถ์ ยังคงรูปแบบสถาปั ตยกรรมแบบ เฟลมมิ ช
และเรเนซองส์ ที่วิจิตรและสวยงาม ตึกรามบ้ านช่องมีการจัดวางอย่างเป็ นระเบียบ ทางตอนเหนือของ
เมืองมีลานา้ ที่ใช้ ในการคมนาคมรอบๆ ได้ ทาให้ บรูจจ์เป็ นที่ร้ จู ักกันในนาม “เวนิสเหนือ” นาท่านชม
โบสถ์พระแม่มารี โบสถ์แห่งนี้มีประติมากรรมหินอ่อนชื่อว่า Madonna & Child ที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ น

สง่าอยู่กลางเมือง ท่านจะพบกับความมหั ศจรรย์ของประติมากรรมหิ นอ่อนอันเลื่องชื่อที่ดูอ่อนช้ อย
งดงาม ซึ่งเป็ นผลงานแกะสลักจากฝี มื อศิ ลปิ นชื่อก้ องโลกอย่าง “มิเคลันเจโล” จากนั้ นให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายภาพบริเวณจตุรัสกลางเมืองบรูจจ์ ที่ว่ากันว่า หากต้ องการสัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองนั้นจริงๆ เพียงแค่มาเดินเล่นบริเวณจตุรัสกลางเมือง ท่านจะได้ คาตอบเป็ นอย่างดี นาทุกท่าน
ชมความสวยงามริมแม่นา้ โดย การล่องเรือ ซึ่งเรือที่ใช้ เป็ นเรือแบบเปิ ด ไม่มีหลังคา เปิ ดรับลมพร้ อม
ชมบรรยากาศริมแม่นา้ โดยภายในเรือจะมีไกด์คอยอธิบายรายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเรือขับ
ผ่าน เช่น St. Janshospitaal, Belfry, Vismarkt และ Poortersloge โดยใช้ เวลาประมาณ 30 นาที

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
นาท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็ น
ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี
ค.ศ. 1959 ... จากนั้นสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีช่ อื เสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป “กรอง
ปลาส” ชมตึกสวยๆ แถวนี้ เรียกว่า Gildhuizen ซึ่งแต่ ละหลังจะมีลักษณะการก่อสร้ างและประดับ
ประดาที่สวยงามแตกต่างกันออกไป ระหว่างเดินชมเพลินๆ ท่านจะได้ พบกับภาพการ์ตูนที่เขียนตาม
ตึก ซึ่งก่อนหน้ านี้มีตึกบริเวณนี้สภาพทรุดโทรม ทาให้ บรรยากาศไม่น่าดู ทางการจึงให้ เหล่านักเขียน
การ์ ตู น ชื่ อดั งของเบลเยี่ย ม มาวาดการ์ ตู น เพื่ อตกแต่ งฝาผนั ง และกาแพงตึ กบริ เวณนี้ ให้ มีค วาม
สวยงาม จากนั้นนาชมและถ่ายรูปกับ อนุ สาวรีย ์ แมนเนเก้น พิส (Manneken Pis) เด็กชายตัวเล็กๆ
กาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่ างน่ ารัก ผู้สร้ างประวัติศาสตร์และตานานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม...
อิสระแก่ทุกท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อ ของที่ระลึก เช่น ผ้ าลูกไม้ ลายหวาน, ช็อกโกแลต แสน
อร่อย รวมไปถึง วัฟเฟิ ลหน้ าต่างๆ

นาท่านเดินทางสู่ย่าน คอมมิกสตริปวอร์ค (Comic Strip Walk ) ย่านที่กาแพงจะถูกบรรเลงเป็ นตัว
การ์ตูนมากมาย เนื่องจากชาวเบลเยี่ยมได้ ช่ ือว่าเป็ นผู้ท่คี ลั่งไคล้ การ์ตูนเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะพวก
คอการ์ตูนแบบ “คอมมิค สตริป หรือ การ์ตูนในหนังสือพิมพ์ (Comic Strip) ย่อมรู้จักหนุ่มน้ อยผม
ตั้งนักผจญภัยอย่าง Tin Tin หรือ ตัวละครขวัญใจคนทั่วโลกอย่างเจ้ าตัว Smurf สีฟ้าที่เพิ่งถูกทาเป็ น
ภาพยนต์ฮอลลิวูด... ให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกาแพงที่เต็มไปด้ วยสีสันของการ์ตูน
มากมาย...

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
DOUBLE TREE BY HILTON BRUSSELS CITY หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3) บรัสเซลส์ – แอนต์เวิรป์ – ช็อคโกแลตมิวเซียม - รอตเตอร์ดมั
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิรป์ เป็ นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเบลเยี่ยม นาท่านชม “ลานคนเมือง
เกรินปลาตส์” (GROENPLAAT) หนึ่งในลานที่ใหญ่ท่สี ุดของเมืองเก่าแอนต์เวิร์ป เป็ นลานที่เต็มไป
ด้ วยร้ านอาหารสุดหรู และร้ านกาแฟเก๋ๆมากมาย เหมาะสาหรับการนั่งพักผ่อน ดูผ้ คู นคนเดินควักไคว่
ไปมา เป็ นสถานที่ท่ลี งตัวที่สดุ สาหรับการซึมซับบรรยากาศบ้ านเมือง และวิถีชีวิตของชาวเบลเยี่ยม
นาท่านเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตที่ใหญ่ ท่สี ุดในเบลเยี่ยม “CHOCOLATE NATION” ภายในมี
ทั้งการให้ ความรู้ด้านการเกษตรกรรมเม็ดโกโก้ กรรมวิธกี ารทาช็อกโกแลต วัฒนธรรมการรับประทาน
นาท่านทาความรู้จักกับช็อกโกแลตชนิดที่ 4 ต่อจาก Milk, Dark และ White นั่นคือ Ruby ซึ่งเป็ น
ช็อกโกแลตสีชมพูทาจากเม็ดโกโก้ สชี มพูท่จี ะมีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดมั เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของเนเธอร์แลนด์ นาท่าน ชม The Cube
Houses เป็ นบ้ านทรงลู ก บาศก์ เอี ย ง 45 องศา ถู ก สร้ า งไว้ บ นเสาหกเหลี่ ย ม เป็ นรู ป ร่ า งที่ แ ปลก
จุดประสงค์หลักที่สร้ างบ้ านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้ สอยนั่นเอง นาท่านเดินเล่น ณ The
Market Hall (De Markthal) เป็ นตลาดหรูหราในร่มที่จาหน่ายอาหารสดและอาหารปรุงสุกกว่าร้ อย
ร้ านค้ า ด้ วยรูปทรงอาคารเป็ นทรงอุโมงสูง 11 ชั้น ครอบตลาดจนดูใหญ่ยักษ์ โดยใช้ เวลาสร้ างกว่า 5
ปี จึงแล้ วเสร็จ นอกจากเป็ นตลาดแล้ ว ยังเป็ นอพาทเมนต์ ที่อยู่อาศัย, คาเฟ่ , ร้ านขนมหลากชนิด และ
ต้ องไม่พลาดกับการลิ้มลอง เฮอร์ริงสไตล์ฮอลแลนด์ คือเนื้อปลาเฮอร์ริงสีชมพูดองในนา้ ปรุงรส

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ENGELS BAR BRASSERIE IN ROTTERDAM หรือเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง (4)
กรุงเฮก – ศาลโลก – อัมสเตอร์ดมั – พิพิธภัณฑ์ไฮเนเก้น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก เมืองใหญ่อนั ดับ3ของเนเธอร์แลนด์ รองจากเมืองอัมสเตอร์ดัมและ
รอตเตอร์ดัม มีประชากร482,742คน มีพ้ นื ที่100ตรกม อยู่ทางตะวันตกของประเทศและเป็ นเมือง
หลวงของจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์ แม้ เฮกไม่ใช่เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ แต่มีท่ที าการของรัฐสภา
เนเธอร์แลนด์และยังเป็ นสถานที่ท่สี มเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ทรงพานักและทรง
งาน รวมทั้งเป็ นที่ต้งั ของสถานเอกอัครราชทูต ศาลโลก และที่ทาการสาคัญอื่นๆ เป็ นเมืองช๊อปปิ้ ง
เมืองสาคัญของประเทศ นาท่านชม "ศาลโลก" หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace)
"บัลลังก์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of
international law) นาท่านชมภายนอก บินเนนฮอฟ (Binnenhof) กลุ่มอาคารรัฐสภาที่ต้งั อยู่บริเวณ
ใจกลางกรุงเฮก ภายในประกอบไปด้ วยอาคารสาคัญๆหลายแห่ ง เช่น ริดเดอร์ซาล (Ridderzaal) หรือ
หอแห่งอัศวิน (Knights' Hall) เป็ นอาคารสไตล์โกธิคขนาดใหญ่ ที่ถือว่าเป็ นอาคารหลักของบินเนน
ฮอฟ ที่ถูกใช้ ในพิธกี ารสาคัญๆ เช่น อ่านราชโองการ รับรองแขก และการประชุมระหว่างรัฐสภา
นอกจากนี้ยังมีอาคารอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้ นทางของ
เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินตา่ ” ถ่ายรูปกังหันลม ในอดีตใช้ กงั หันวิดนา้ โดยใช้ พลังงานลมเป็ นตัว
ช่วย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ให้ ชนรุ่นหลังได้ ระลึกถึงความเป็ นชาวฮอลแลนด์ท่ตี ้ องต่อสู้กบั ธรรมชาติจาก
การอยู่ต่ ากว่ าระดับน้าทะเลเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งที่ดิน ... น าท่านเดินทางสู่ Heineken Experience เป็ น
พิพิธภัณฑ์ท่ีได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคนท้ องถิ่นติดอันดับต้ นๆของยุโรป เหรียญทอง
เหรียญแรกยังคงถูกจัดแสดงไว้ อย่างสมเกียรติอยู่บนอาคารดั้งเดิมที่ผลิตเบียร์จนทาให้ ได้ รับรางวัลนี้
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ถู ก ปรั บ โฉมใหม่ ใ ห้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบ Multimedia &
Interactive Museum ผ่ านสื่อผสมหลากรูป แบบเล่ าเรื่องราวประวัติศ าสตร์ของ Heineken® บริษั ท
เบียร์ท่ีใหญ่ เป็ นอันดับสองของโลกในปั จจุ บัน ตัวพิพิธภัณฑ์น้ันตั้งอยู่บริเวณ De Pijp ย่านสาคัญใจ
กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดของเบียร์ยักษ์ใหญ่น้ นี ่นั เอง (บริการ
เบียร์สด ท่านละ 2 แก้ ว)...

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจี น SEA PALACE
NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
อัมสเตอร์ดมั – กีธูรน์ – งานดอกไม้โลก – ช้อปปิ้ ง – อัมสเตอร์ดมั
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นกีธูรน์ หมู่บ้านเล็กๆ ที่กาลังได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น เป็ น
หมู่บ้านที่สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้ แต่สายเดียว แม้ ว่าในปัจจุบัน
จะมีเส้นทางสาหรับการขี่จักรยานบ้ างแล้ ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดก็ยังคงเป็ นทาง
นา้ อยู่ดี โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้ าบ้ านแต่ละหลังภายใน
หมู่บ้าน จากนั้นนาท่าน ล่องเรือชมหมู่บา้ นกีธูรน์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของ เวนิสแห่ง
เนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของทีน่ ่คี ือไม่มีถนนแม้ แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลาคลองล้ อมรอบ
และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ การสัญจรทางนา้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้ จะเป็ นเรือทั้งแบบเรือพาย
และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้ อมเก็บ
ภาพความประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าชมงานที่ยงิ่ ใหญ่แห่งปี 2022 กับงาน FLORIAOE EXPO 2022 งาน
มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2022 10 ปี มีเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

คา่
ที่พกั

โดยในครั้งนี้ มีแนวคิดในการจัดงานคือ “Growing Green Cities” นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมสาหรับเมืองแห่งอนาคต และมุ่งหวังที่จะสร้ างแรง
บันดาลใจให้ ดาเนินวิถีชวี ิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและให้ มีสขุ ภาพที่ดีข้ นึ ด้ วยการดาเนินการพัฒนา
เมืองให้ เป็ น Greening the city การเพิ่มความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมให้ มากขึ้น Feeding the
city การพัฒนาการจัดหาอาหาร การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนโดยเมืองและเพื่อเมือง Energizing the
city การจัดหาแหล่งพลังงานอัจฉริยะที่มีความยั่งยืนมากขึ้น Healthying the city การมีสขุ ภาพที่ดีใน
เมืองที่ดี ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Almere จังหวัด Flevoland เป็ นเกาะเทียมทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในโลก อยู่ต่ากว่า
ระดับนา้ ทะเลมากกว่า 4 เมตร โดยมีเขื่อนกั้นนา้ ไว้ เป็ นแนวป้ องกัน โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529
(ค.ศ. 1986) แม้ จะเป็ นเมืองที่สร้ างขึ้นมาใหม่ไม่ถึง 40 ปี แต่ทน่ี ้ กี ลับมีสถาปัตยกรรม เส้ นทาง
จักรยานหลายร้ อยกิโลเมตร เส้นทางชายหาดที่ทอดยาว และทิวทัศน์ธรรมชาติโอบล้ อมกันอย่าง
กลมกลืน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6) หมู่บา้ นซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรืออัมสเตอร์ดัม– ช้ อปปิ้ ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ไม่ห่าง หมู่บา้ นซานส์ สคันส์ คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลม
เก่าแก่ท่ตี ้ังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย
หมู่ บ้ านแห่ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ี เ ก็ บ รวบรวมประวั ติ ศ าสตร์ ข องกั ง หั น ลมเอาไว้ เ ป็ นอย่ า ง
ดี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้ พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้ างขึ้น
สไตล์บ้านไม้ แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้ วยแม่นา้ ทุ่งหญ้ า
และการปศุสตั ว์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
นาท่าน ล่องเรือกระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ที่ซ่ึงมีคลองจานวนมากที่สุดในโลก (ประมาณ 100
คลอง ยาวรวมกัน 97 กิโลเมตร) และมีสะพานข้ ามคลอง 600 สะพาน ซึ่งสถานที่สาคัญน่ าชมของ
อัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมด อยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์ของขุนนางเก่า...

จากนั้ นให้ อิสระแก่ ทุกท่ านในการช้ อปปิ้ ง ณ ถนนสายช้อปปิ้ ง ที่มีช่ ือเสียงที่สุดของอัมสเตอร์ดั ม
ตลอดสองข้ างทางของถนนเส้ นนี้ประกอบไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย สินค้ ามีให้ เลือกซื้อหลากหลายทุกสิ่ง
อย่าง ตั้งแต่สนิ ค้ าแฟชั่นแบรนด์ดัง เพชรพลอย ของกิน ...

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน่
NH CITY CENTRE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ ดของการเดินทาง (7) อัมสเตอร์ดมั – อาบูดาบี - สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ ทุกท่านได้ มีเวลาในการทา TAX REFUND
11.40 น.
นาท่านออกเดินทางสู่กรุงอาบุดาบี โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY078
20.05 น.
เดินทางถึงสนามบินกรุงอาบูดาบี (เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่อง)
22.23 น.
นาท่านเดินทางต่อ สู่สนามบินสุววรภูมิ โดยสายการบิน เอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY402
วันที่แปดของการเดินทาง (8) สุวรรณภูมิ
05.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************************************

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ลูกค้าปกติ

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตวั๋ แล้ ว (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.-

** อัตราค่าบริการ ที่เสนอ เป็ นการคิดจากกรณีผูเ้ ดินทางขั้นตา่ 10 ท่าน
หากผูเ้ ดินทางอยู่ระหว่าง 8-9 ท่าน เพิม่ ท่านละ 35,000.- บาท **

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก
1,569
1,499
1,419
1,339
355
1,333

สมาชิกบัตรเสริม
1,569
1,499
1,419
1,339
355
1,333

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้ รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ ว (ผู้ใหญ่) ได้ รับคะแนน
กรณีบินชั้นธุรกิจ ได้ รับคะแนนเพิ่ม
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป**
**กรณีออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเพิ่มท่านละ 20,000 บาท**
หมายเหตุ : การใช้คะแนนสาหรับสมาชิก
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป–กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าวีซ่า
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
5. ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
- ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
- ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่ 639-1-00265-5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
การยกเลิก
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รงั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น,
หรือพยายามสร้างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทาง
และทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตา่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทาง
ไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ
ทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ ดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิ ด ค่าใช้จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนี ยมในการยื่น วีซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ เครื่องบิ น เท่ านั้ น เว้น แต่ ตัว๋
เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ดชอบต่อการที่ ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดิ นทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่ องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนิ นการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทางซื้ อตัว๋ หรือชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ,อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ ย นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้ งนี้ เพื่ อ ค านึ งถึ งความปลอดภั ย และรัก ษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาให้

ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่ องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิ นได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่ งที่ นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลือกตาแหน่ งที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่ นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลกั ษณะตาแหน่ งที่นัง่ แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษั ท ฯ ขอต้อ นรับ และมี ค วามยิน ดี ที่ ได้ให้บ ริก ารแก่ ท่ านผู ้เดิ น ทางที่ เชื่ อมัน่ ในมาตรฐานของบริษั ท ฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่าน
ได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

