
 
 
 
 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ อีกหนึง่จุดหมำยปลำยทำงทีใ่ครๆ ก็ต่ำงหลงรกั 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมืองแห่งสำยลม กงัหนั ดอกทิวลิป และรองเทำ้ไม ้

เยือนเมืองเล็กๆ ทีห่ำ้มพลำด อย่ำง อูเทรคต ์เดลฟ์ และกีธูรน์ หมู่บำ้นไรถ้นน 

ตืน่ตำกบักงัหนัโบรำณนบัรอ้ย ณ คินเดอรไ์ดค ์และ หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์

1 ปีมีเพยีงแค่ช่วงเดียวกบัดอกทิวลิปนบัรอ้ยสำยพนัธุ ์อุทยำนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” 

เดินทำงกรุป๊เล็กๆ สะดวกสบำยดว้ยกำรเดินทำงกรุป๊ส่วนตวั    
 

ก ำหนดกำรเดินทำง     **สำมำรถก ำหนดวนัทีเ่ดินทำงเองได*้* 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพฯ 

09.30 น.           คณะพร้อมกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบนิ KLM พบเจ้าหน้าของบริษัทฯ  

รอต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ 

12.05 น. น าท่านออกเดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์โดยสายการบนิ KLM เท่ียวบินท่ี KL876 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิของกรุงอมัสเตอรด์มั นครหลวงแห่งประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น

แผ่นดนิอยู่ต ่ากว่าระดบัน า้ทะเลปานกลาง และดนิแดนแห่งกงัหันลม หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงแล้ว 

น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ท่ีพกั  Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2)  ปรำสำท Muiderslot – เมืองอูเทรคต ์

เชำ้        บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

             จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ปรำสำท Muiderslot เป็นปราสาทในประเทศเนเธอร์แลนดต์ั้งอยู่ที่ปากแม่น า้   

  Vecht ซึ่งอยู่ห่างจากอมัสเตอร์ดมัไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 กโิลเมตร ใน Muiden ซึ่งไหลลงสู ่

  สิ่งที่เคยเป็น Zuiderzee เป็นหนึ่งในปราสาทที่รู้จักกนัดใีนประเทศเนเธอร์แลนดแ์ละมจุีดเด่นในรายการ 

  โทรทศัน์มากมายที่ตั้งขึ้นในยุคกลาง…. 

 

 

 

 

 

 

LEELA GRACE OF NETHERLAND 



เท่ียง      อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

น าท่านเที่ยวชม เมอืง Utrecht เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของเนเธอร์แลนด ์ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศ จึง

เป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต ์ เอกลักษณท์ี่ส  าคญัของเมอืงนี้กยั็งคงเป็นคูคลองเลก็ ๆ 

เตม็ไปหมด ซึ่งมรีะดบัทางเดนิเลียบคลอง 2 ระดบั คอื ทางเดนิด้านบนเหนือคลองตามปกตกิบัระดบั

ทางเดนิที่เลียบเสมอกบัคลอง น าท่านชมมหาวิหาร St. Martin’s Cathedral ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Dome Tower 

สงู 112 เมตรที่เป็นจุดเด่นของเมอืงนี้  บนัไดขึ้น 465 ขั้น ซึ่งถอืว่าสงูที่สดุของเนเธอร์แลนด ์ใช้เวลาสร้างกว่า 

300 ปี พาชมบรรยกาศมหาวิทยาลัยอเูทรค็ซ์ และพาชมโบสถ ์ Sint Willibrordkerk ที่ด้านในตกแต่งสวย

มาก ๆ และเดนิเล่นในตวัเมอืงที่มบีรรยากาศอนัน่าร่ืนรมย์  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั       Park Plaza Utrecht หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  (3) เมืองอูเทรคต–์ หมู่บำ้นกงัหนั – ร็อตเตอรด์มั 

เชำ้     บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคินเดอรไ์ดค ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ท่านได้ตื่นตากบั หมู่บ้านกงัหันลม 

จุดเด่นของที่นี่อยู่ตรงกงัหันลมของหมู่บ้านใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งใน

มรดกโลกอกีด้วย เมื่อเพียงมาถงึ ท่านจะได้เหน็กลุ่มกงัหันลมตั้งเรียงรายโดดเด่นเป็นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า 

19 ตัว และมีอายุกว่า 200 ปี โดยที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกใน

ปี 1997 ... น าท่านล่องเรือไปตามคลองภายในหมู่บ้านกงัหันลม เรือจะหยุดให้ท่านได้เข้าชมกงัหัน 2 ตวั ที่

เปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์ละจัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ตั้งแต่สมยัก่อน...   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง      อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองรอตเตอรด์มั เมอืงที่ทนัสมยัที่สดุ ของประเทศเนเธอร์แลนด ์สมยัก่อนเคยเป็น

หมู่บ้านชาวประมงที่รุ่งเรืองที่สดุในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นช่วงที่ก  าลังพัฒนาสู่อตุสาหกรรมและการค้าขาย 

แต่ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศเยอรมนัได้ทิ้งระเบดิเพ่ือท าลายศูนยก์ลาง และท่าเรือของเมอืงแห่งนี้ลง 



หลังจากที่ถูกท าลาย เมอืงนี้ ได้ถูกสร้างใหม่ ท าให้มตีกึรปูร่างแปลกๆ ล า้สมยัเกดิขึ้นมากมาย และกลายเป็น

เอกลักษณข์องเมอืงรอตเตอร์ดมั น าท่านชม The Cube Houses เป็นบ้านทรงลูกบาศกเ์อยีง 45 องศา ถูก

สร้างไว้บนเสาหกเหล่ียม เป็นรปูร่างที่แปลกมากเลยค่ะ จุดประสงคห์ลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คอืเพ่ือ

ประหยัดพ้ืนที่การใช้สอยนั่นเอง น าท่านเที่ยวชม ย่าน Blaak Rotterdam ที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดนิ Blaak 

สถานีได้รับการออกแบบที่โดดเด่นมากเหมอืนจานบนิ มห้ีองสมุดสาธารณะที่ออกแบบเหมอืน Centre 

Pompidou ที่ปารีส ม ีHet Potlood (หอคอยดนิสอ) ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวดตัช์ Piet Blom ซึ่งเป็น

ที่รู้จักกนัดใีนเร่ืองการออกแบบบ้านแบบเหล่ียม Cube 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั       Mainport Design Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสี่ของกำรเดินทำง  (4) ร็อตเตอรด์มั – เดลฟ์ – กรุงเฮก – ร็อตเตอรด์มั  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเดลฟ์ เมอืงเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างอมัสเตอร์ดมัและเฮก โดดเด่นด้วยบ้านเรือนและ

อาคารยุคเรเนซองส ์ มแีหล่งประวัตศิาสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ ์ อาคาร บ้านเรือนยุคเก่าย้อนไปถงึ

ศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มทีศันียภาพสวยงามโดยรอบ อกีทั้งยังเป็นแหล่งเซรามกิและงานฝีมอืขึ้นชื่อ

ของประเทศ ที่เที่ยวแนะน า เช่น วิหารโกธคิ (Oude Kerk) โบสถแ์ละสสุานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่า

การเมอืงโบราณ (City Hall) และพิพิธภัณฑพ์รนิเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง       อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

จากน า้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเฮก ซึ่งเป็นเมืองที่ผสานความแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งการเป็นเมืองทาง

ประวัตศิาสตร์และแสดงถงึความทนัสมยั ซึ่งเป็นสญัลักษณแ์ทนความสงบสขุและยุตธิรรม ด้วยการเป็นเมอืง

ที่สามารถเข้าถงึทั้งในตัวเมืองและชายหาดได้อย่างง่ายดาย กรุงเฮกจึงมีทุกอย่างตั้งแต่พระราชวังและท่าเรือ

ส าหรับตกปลาของชาวดัตช์ น าท่านชม ศำลโลก หรือ พระรำชวงัแห่งสนัติภำพ (Peace Palace) "บัลลังก์

แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of international law) 



เพราะเป็นที่ตั้ งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ, ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร, เนติ

บณัฑติยสถานระหว่างประเทศแห่งกรงุเฮก และหอสมุดแห่งวังสนัตทิี่ล า้ค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบนัดงักล่าว

แล้ว ที่วังสนัตยัิงมกัจัดเทศกาลพิเศษเกี่ยวกบันโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย น า

ท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) แลนด์มาร์คของเมืองเฮก รัฐสภาเก่าแก่ที่สดุของโลก ภายในจะมี หอ

แห่งอศัวิน ถูกใช้เป็นสถานที่กล่าวพระราชด ารัสของกษัตริย์ และต้อนรับพระราชอาคนัตกุะ  

 

 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ กรุงรอตเตอรด์มั 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั       Mainport Design Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง  (5)   อุทยำนดอกไม ้เคอเคนฮอฟ – ฮำรเ์ล็ม – อมัสเตอรด์มั  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

จากนั้นน าท่านสู่ อุทยำนดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” (21 มีนำคม – 10 พฤษภำคม 2020) ที่รวบรวมเอา

ไม้ดอกนานาพันธุจ์ากทั่วโลกมาไว้ในที่เดยีวกนัเป็นสวนร่มร่ืนสสีนัสดใสกว้างไกลสดุสายตา ชื่นชมความงาม

ของดอกไม้ที่ รับแสงแดดในช่วงเร่ิมต้นฤดูใบไม้ผลิของปีโดยเฉพาะอย่างย่ิงดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของ

ฮอลแลนด ์ภายในสวนยังมศีาลาแยกเหล่าดอกไม้อกีหลายสายพันธ ์อาท ิศำลำ Beatrix จะเตม็ไปด้วยดอก

กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ดอกหน้าวัว และดอกไม้ตระกูลสับปะรดสี ศำลำ Willem Alexander จะมีทิวลิปพันธุ์

ต่างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศำลำ Juliana มีดอกบีโกเนีย และซีคลาเมน สลับ

กบัดอกไม้อื่นๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุจ์ะตราตรึงอยู่ในความทรงจ าของท่านนาน

เท่านาน...  

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

เท่ียง      อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮำรเ์ล็ม เมอืงที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งดอกไม้ ด้วยเป็นแหล่งปลูกทวิลิปที่ขึ้นชื่อ

ที่สดุในประเทศ นอกจากนั้นฮาร์เลม็ยังเป็นเมอืงเก่าแก่ที่สวยงามและน่ารัก มอีาคารโบราณ พิพิธภัณฑ ์

แกลลอร่ี และที่เที่ยวทางประวัตศิาสตร์ที่น่าสนใจมากมายหลายแห่ง ซึ่งรวมไปถงึตลาดนัดสนิค้าท้องถิ่นที่



ใครไปเยือนเมอืงนี้ควรจะไปช้อปป้ิงหรือเดนิเล่นสกัหนึ่งคร้ังเป็นอย่างน้อย น าท่านชม โบสถโ์กร

เครก์     หนึ่งในสถานที่ส  าคญัที่รู้จักกนัดใีนประเทศเนเธอร์แลนด ์ซึ่งไฮไลทข์องโบสถน์ี้นอกจากความ

ใหญ่โตและสวยงามแล้ว ภายในโบสถยั์งมอีอร์แกนที่ใหญ่ที่สดุในโลกเกบ็เอาไว้ โดยมคีวามสงูถงึ 100 ฟุต 

มท่ีอ 5,000 ท่อ ซึ่งศิลปินระดบัโลกอย่าง Mozartกเ็คยมาเล่นออร์แกนนี้ เมื่อยังเป็นเดก็ จากนั้นเดนิทางสู ่

จตุัรสัโกรตเครก์ จัตรัุสกลางที่มคีวามสง่างามมาตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูศลิปวิทยาและสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่มี

ถนนถงึ 10 สายที่มาบรรจบกนั จึงท าให้เตม็ไปด้วยแกลเลอร่ี ร้านค้าของเก่าและคาเฟ่มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านเมืองต่าง ๆ บนเส้นทางของ

เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินต ำ่” ถ่ายรูปกงัหันลม ในอดีตใช้กงัหันวิดน า้โดยใช้พลังงานลมเป็นตวัช่วย 

ปัจจุบันเกบ็รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความเป็นชาวฮอลแลนด์ที่ต้องต่อสู้กบัธรรมชาติจากการอยู่ต ่า

กว่าระดบัน า้ทะเลเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดนิ...  

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั  Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง  (6)  หมู่บำ้นกีธูรน์ -หมู่บำ้นซำนส ์สคนัส ์-อมัสเตอรด์มั 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นกีธูรน์ หมู่บ้านเลก็ๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็น หมู่บ้านที่

สวยงามและมคีวามน่าสนใจคอื หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มถีนนแม้แต่สายเดยีว แม้ว่าในปัจจุบนัจะมเีส้นทาง

ส าหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดกย็ังคงเป็นทางน า้อยู่ด ี โดย

ยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คอื เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้าบ้านแต่ละหลงัภายในหมู่บ้าน  จากนั้นน าท่าน 

ล่องเรือชมหมู่บำ้นกีธูรน์ ท่านจะได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์เอกลักษณข์องที่นี่

คอืไม่มถีนนแม้แต่สายเดยีวในหมู่บ้าน แต่จะมลี าคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสญัจร

ทางน า้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมเีคร่ืองยนต ์อสิระให้ท่านได้เดนิเที่ยวชม

หมู่บ้านตากอากาศอนัเงียบสงบแห่งนี้  พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

เท่ียง      อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียชม 



  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่อกีหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่าง  หมู่บ้านซานส ์สคนัส ์คอื หมู่บ้านอนุรักษก์งัหันลม 

  เก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ๆกบั เมอืง Zaandam และเมอืง Zaandijk โดย 

  หมู่บ้านแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานที่ที่เกบ็รวบรวมประวัตศิาสตร์ของกงัหันลมเอาไว้เป็นอย่างด ี นักท่องเที่ยว 

  ที่มาเยือนซานส ์สคนัสจ์ะได้พบกบัความสวยงามอย่างลงตวัของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบ 

  ฮอลแลนด ์สมัผสับรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น า้ ทุ่งหญ้า และการปศสุตัว์... ได้ 

  เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลับสู่อมัสเตอร์ดมั 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชม 

ท่ีพกั  Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7) Heineken Experience -อนัเนอ ฟรงัค ์เฮำ้ส ์– ชอ้ปป้ิง - สนำมบิน 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

       น าท่านเดนิทางสู่ Heineken Experience เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคน 

  ท้องถิ่นตดิอนัดบัต้นๆ ของยุโรป เหรียญทองเหรียญแรกยังคงถูกจัดแสดงไว้อย่างสมเกยีรตอิยู่บนอาคาร 

  ดั้งเดมิที่ผลิตเบยีร์จนท าให้ได้รับรางวัลนี้  พิพิธภัณฑถู์กปรับโฉมใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง 

  ท่องเที่ยวในรปูแบบ Multimedia & Interactive Museum ผ่านสื่อผสมหลากรปูแบบเล่าเรื่องราว  

  ประวัตศิาสตร์ของ Heineken® บริษัทเบยีร์ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกในปัจจุบนั ตวัพิพิธภัณฑน์ั้น 

  ตั้งอยู่บริเวณ De Pijp ย่านส าคญัใจกลางกรงุอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด ์ซึ่งเป็นแหล่งก าเนดิของ 

  เบยีร์ยักษ์ใหญ่นี้นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง      อิสระอำหำรกลำงวนั เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียชม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่อนัเนอ ฟรงัค ์เฮำ้ส ์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑท์ี่ส  าคญัและโด่งดงัที่สดุของ

อมัสเตอร์ดมั คอื Anne Frank House บ้านตั้งอยู่บนคลอง Prinsengracht ในใจกลางเมอืงอมัสเตอร์ดมัมนัมี

ภาคผนวกลับที่เดก็สาว แอนแฟรงค ์และอกีเจด็คนซ่อนตวัจากการยึดครองของเยอรมนัในช่วงสงคราม โลก

คร้ังที่ 2 ที่นี่เธอเขยีนไดอาร่ีที่มชีื่อเสยีงระดบัโลกของเธอ จากนั้นให้อสิระแก่ทุกท่านในการช้อปป้ิง ณ ถนน



สำยชอ้ปป้ิง ที่มชีื่อเสยีงที่สดุของอมัสเตอร์ดมั ตลอดสองข้างทางของถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยร้านค้า

มากมาย สนิค้ามใีห้เลือกซื้อหลากหลายทุกสิ่งอย่างตั้งแต่สนิค้าแฟชั่นแบรนดงั เพชรพลอย ของกนิ ...   

 

 

 

                  

 

 

 

 17.30 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน KLM เท่ียวบินท่ี KL875 

 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง  (8) สนำมบินสุวรรณภูมิ 

09.30 น. เดินทำงถงึสนำมบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง 
อตัรำค่ำบริกำรต่อท่ำน ส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 

4-5 คน 6-7 คน 8-9 คน 

ผูใ้หญ่ 239,900.- 195,900.- 175,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 239,900.- 195,900.- 175,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 228,900.- 186,900.- 167,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 216,900.- 176,900.- 158,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 39,000.- 39,000.- 39,000..- 

ตัว๋ ECONOMY CLASS ท่ำนละ (รำคำประมำณกำรณ)์ 43,270.- 43,270.- 43,270.- 

ตัว๋ BUSINESS CLASS ท่ำนละ (รำคำประมำณกำรณ)์ 131,580.- 131,580.- 131,580.- 

 

**หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมก ำหนด ทำงบริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำรเดินทำง ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดบัเดยีวกนั  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทางไทย) 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 



1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

3. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีน า้มนัที่ทางสายการบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมดัจ า ท่ำนละ 50 เปอรเ์ซนตข์องรำคำทวัร ์

  - ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday 

  - ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

  - ช าระโดยเงนิสด 

  - ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-664-0023) 

   ชื่อบญัชี  บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั    ธนำคำรกสิกรไทย  

      บญัชีกระแสรำยวนั        เลขท่ี 639 - 1 - 00265 – 5 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่

รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือ

พยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้ เดินทางและ

ทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใด

อนัมใิช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่าน

ที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย 

(กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจ

งอแงรบกวนผู้เดนิทางท่านอื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์

หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่

ก  าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 



10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิด

ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวซ่ีาและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาต

ให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน

เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี

ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของ

ทวัร์นั้นๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้ อตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ 

ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็

ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก 

หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น

ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นหรือสดุวิสยั อาท ิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรม

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  

บริษัทฯ จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้

ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณทีี่มีเหตลุ่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชม

สถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน

เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดย

ท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ต าแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถ

เลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุด

ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ

เดนิทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

 

 


