LEELA GRACE OF NETHERLAND
นำท่ำนเดินทำงสู่ อีกหนึง่ จุดหมำยปลำยทำงทีใ่ ครๆ ก็ต่ำงหลงรัก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองแห่ งสำยลม กังหัน ดอกทิวลิป และรองเท้ำไม้
เยือนเมืองเล็กๆ ทีห่ ำ้ มพลำด อย่ำง อูเทรคต์ เดลฟ์ และกีธูรน์ หมู่บำ้ นไร้ถนน
ตืน่ ตำกับกังหันโบรำณนับร้อย ณ คินเดอร์ไดค์ และ หมู่บำ้ นซำนส์ สคันส์
1 ปี มีเพียงแค่ช่วงเดียวกับดอกทิวลิปนับร้อยสำยพันธุ ์ อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ”
เดินทำงกรุป๊ เล็กๆ สะดวกสบำยด้วยกำรเดินทำงกรุป๊ ส่วนตัว
กำหนดกำรเดินทำง

**สำมำรถกำหนดวันทีเ่ ดินทำงเองได้**

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ
09.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน KLM พบเจ้ าหน้ าของบริษัทฯ
รอต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารต่างๆ
12.05 น.
นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL876
18.40 น.
เดินทางถึงสนามบินของกรุงอัมสเตอร์ดมั นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ได้ ช่อื ว่าเป็ น
แผ่นดินอยู่ต่ากว่าระดับนา้ ทะเลปานกลาง และดินแดนแห่งกังหันลม หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ท่พี ัก
คำ่
อิสระอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ที่พกั
Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
ปรำสำท Muiderslot – เมืองอูเทรคต์
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปรำสำท Muiderslot เป็ นปราสาทในประเทศเนเธอร์แลนด์ต้งั อยู่ท่ปี ากแม่นา้
Vecht ซึ่งอยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดมั ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร ใน Muiden ซึ่งไหลลงสู่
สิ่งที่เคยเป็ น Zuiderzee เป็ นหนึ่งในปราสาทที่ร้ จู ักกันดีในประเทศเนเธอร์แลนด์และมีจุดเด่นในรายการ
โทรทัศน์มากมายที่ต้งั ขึ้นในยุคกลาง….

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
นาท่านเที่ยวชม เมือง Utrecht เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางประเทศ จึง
เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต์ เอกลักษณ์ท่สี าคัญของเมืองนี้กย็ ังคงเป็ นคูคลองเล็ก ๆ
เต็มไปหมด ซึ่งมีระดับทางเดินเลียบคลอง 2 ระดับ คือ ทางเดินด้ านบนเหนือคลองตามปกติกบั ระดับ
ทางเดินที่เลียบเสมอกับคลอง นาท่านชมมหาวิหาร St. Martin’s Cathedral ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของ Dome Tower
สูง 112 เมตรที่เป็ นจุดเด่นของเมืองนี้ บันไดขึ้น 465 ขั้น ซึ่งถือว่าสูงที่สดุ ของเนเธอร์แลนด์ ใช้ เวลาสร้ างกว่า
300 ปี พาชมบรรยกาศมหาวิทยาลัยอูเทร็คซ์ และพาชมโบสถ์ Sint Willibrordkerk ที่ด้านในตกแต่งสวย
มาก ๆ และเดินเล่นในตัวเมืองที่มบี รรยากาศอันน่ารื่นรมย์

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Park Plaza Utrecht หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)
เมืองอูเทรคต์– หมู่บำ้ นกังหัน – ร็อตเตอร์ดมั
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคินเดอร์ไดค์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้ ท่านได้ ต่ นื ตากับ หมู่บ้านกังหันลม
จุดเด่นของที่น่ีอยู่ตรงกังหันลมของหมู่บ้านใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังเป็ นหนึ่งใน
มรดกโลกอีกด้ วย เมื่อเพียงมาถึง ท่านจะได้ เห็นกลุ่มกังหันลมตั้งเรียงรายโดดเด่นเป็ นแนวยาวในทุ่งโล่งกว่า
19 ตัว และมีอายุกว่า 200 ปี โดยที่หมู่บ้านแห่ งนี้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน
ปี 1997 ... นาท่านล่องเรือไปตามคลองภายในหมู่บ้านกังหันลม เรือจะหยุดให้ ท่านได้ เข้ าชมกังหัน 2 ตัว ที่
เปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงข้ าวของเครื่องใช้ ต้งั แต่สมัยก่อน...

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเตอร์ดมั เมืองที่ทนั สมัยที่สดุ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ สมัยก่อนเคยเป็ น
หมู่บ้านชาวประมงที่ร่งุ เรืองที่สดุ ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็ นช่วงที่กาลังพัฒนาสู่อตุ สาหกรรมและการค้ าขาย
แต่ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศเยอรมันได้ ท้ งิ ระเบิดเพื่อทาลายศูนย์กลาง และท่าเรือของเมืองแห่งนี้ลง

หลังจากที่ถูกทาลาย เมืองนี้ได้ ถกู สร้ างใหม่ ทาให้ มตี กึ รูปร่างแปลกๆ ลา้ สมัยเกิดขึ้นมากมาย และกลายเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองรอตเตอร์ดมั นาท่านชม The Cube Houses เป็ นบ้ านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูก
สร้ างไว้ บนเสาหกเหลี่ยม เป็ นรูปร่างที่แปลกมากเลยค่ะ จุดประสงค์หลักที่สร้ างบ้ านลักษณะนี้คอื เพื่อ
ประหยัดพื้นที่การใช้ สอยนั่นเอง นาท่านเที่ยวชม ย่าน Blaak Rotterdam ที่ต้งั ของสถานีรถไฟใต้ ดนิ Blaak
สถานีได้ รับการออกแบบที่โดดเด่นมากเหมือนจานบิน มีห้องสมุดสาธารณะที่ออกแบบเหมือน Centre
Pompidou ที่ปารีส มี Het Potlood (หอคอยดินสอ) ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวดัตช์ Piet Blom ซึ่งเป็ น
ที่ร้ จู ักกันดีในเรื่องการออกแบบบ้ านแบบเหลี่ยม Cube

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Mainport Design Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4) ร็อตเตอร์ดมั – เดลฟ์ – กรุงเฮก – ร็อตเตอร์ดมั
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟ์ เมืองเล็กๆ ที่ต้งั อยู่ระหว่างอัมสเตอร์ดมั และเฮก โดดเด่นด้ วยบ้ านเรือนและ
อาคารยุคเรเนซองส์ มีแหล่งประวัตศิ าสตร์และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ อาคาร บ้ านเรือนยุคเก่าย้ อนไปถึง
ศตวรรษที่ 13 -15 หลายแห่ง มีทศั นียภาพสวยงามโดยรอบ อีกทั้งยังเป็ นแหล่งเซรามิกและงานฝี มอื ขึ้น ชื่อ
ของประเทศ ที่เที่ยวแนะนา เช่น วิหารโกธิค (Oude Kerk) โบสถ์และสุสานเก่า (Nieuwe Kerk) ศาลาว่า
การเมืองโบราณ (City Hall) และพิพิธภัณฑ์พรินเซนฮอฟ (Museum Prinsenhof) เป็ นต้ น

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
จากนา้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฮก ซึ่งเป็ นเมืองที่ผสานความแตกต่างเข้ าไว้ ด้วยกัน ทั้งการเป็ นเมืองทาง
ประวัตศิ าสตร์และแสดงถึงความทันสมัย ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนความสงบสุขและยุตธิ รรม ด้ วยการเป็ นเมือง
ที่สามารถเข้ าถึงทั้งในตัวเมืองและชายหาดได้ อย่างง่ายดาย กรุงเฮกจึงมีทุกอย่างตั้งแต่พระราชวังและท่าเรือ
สาหรับตกปลาของชาวดัตช์ นาท่านชม ศำลโลก หรือ พระรำชวังแห่ งสันติภำพ (Peace Palace) "บัลลังก์
แห่ งกฎหมายระหว่างประเทศ" หรือ "ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ" (seat of international law)

เพราะเป็ นที่ ต้ั ง กองบั ญ ชาการของศาลยุ ติ ธ รรมระหว่ า งประเทศ, ศาลอนุ ญ าโตตุ ล าการถาวร, เนติ
บัณฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติท่ลี า้ ค่า นอกจากเป็ นที่ต้งั สถาบันดังกล่าว
แล้ ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้ วย นา
ท่านชม บินเนนฮอฟ (Binnenhof) แลนด์มาร์คของเมืองเฮก รั ฐสภาเก่าแก่ท่สี ดุ ของโลก ภายในจะมี หอ
แห่งอัศวิน ถูกใช้ เป็ นสถานที่กล่าวพระราชดารัสของกษัตริย์ และต้ อนรับพระราชอาคันตุกะ

คำ่
ที่พกั

ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ กรุงรอตเตอร์ดมั
อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Mainport Design Hotel หรือเทียบเท่ำ

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง (5)
อุทยำนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ – ฮำร์เล็ม – อัมสเตอร์ดมั
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ อุทยำนดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” (21 มีนำคม – 10 พฤษภำคม 2020) ที่รวบรวมเอา
ไม้ ดอกนานาพันธุจ์ ากทั่วโลกมาไว้ ในที่เดียวกันเป็ นสวนร่มรื่นสีสนั สดใสกว้ างไกลสุดสายตา ชื่นชมความงาม
ของดอกไม้ ท่ีรั บ แสงแดดในช่ วงเริ่ม ต้ นฤดู ใบไม้ ผ ลิข องปี โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งดอกทิวลิ ปสัญลั ก ษณ์ของ
ฮอลแลนด์ ภายในสวนยังมีศาลาแยกเหล่าดอกไม้ อกี หลายสายพันธ์ อาทิ ศำลำ Beatrix จะเต็มไปด้ วยดอก
กล้ วยไม้ ชนิดต่างๆ ดอกหน้ าวัว และดอกไม้ ตระกูลสับปะรดสี ศำลำ Willem Alexander จะมีทิวลิปพันธุ์
ต่างๆ ดอกอาซาเลีย กุหลาบพันปี ไฮเดรนเยีย ไลแลค ศำลำ Juliana มีดอกบีโกเนีย และซีคลาเมน สลับ
กับดอกไม้ อ่นื ๆในช่วงหมดฤดูความสวยงามของดอกไม้ นานาพันธุจ์ ะตราตรึงอยู่ในความทรงจาของท่านนาน
เท่านาน...

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮำร์เล็ม เมืองที่ได้ รับฉายาว่าเป็ นเมืองแห่งดอกไม้ ด้ วยเป็ นแหล่งปลูกทิวลิปที่ข้ นึ ชื่อ
ที่สดุ ในประเทศ นอกจากนั้นฮาร์เล็มยังเป็ นเมืองเก่าแก่ท่สี วยงามและน่ารัก มีอาคารโบราณ พิพิธภัณฑ์
แกลลอรี่ และที่เที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ท่นี ่าสนใจมากมายหลายแห่ง ซึ่งรวมไปถึงตลาดนัดสินค้ าท้ องถิ่นที่

ใครไปเยือนเมืองนี้ควรจะไปช้ อปปิ้ งหรือเดินเล่นสักหนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้ อย นาท่านชม โบสถ์โกร
เคร์ก หนึ่งในสถานที่สาคัญที่ร้ จู ักกันดีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งไฮไลท์ของโบสถ์น้ นี อกจากความ
ใหญ่โตและสวยงามแล้ ว ภายในโบสถ์ยังมีออร์แกนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกเก็บเอาไว้ โดยมีความสูงถึง 100 ฟุต
มีท่อ 5,000 ท่อ ซึ่งศิลปิ นระดับโลกอย่าง Mozartก็เคยมาเล่นออร์แกนนี้เมื่อยังเป็ นเด็ก จากนั้นเดินทางสู่
จัตุรสั โกรตเคร์ก จัตรุ ัสกลางที่มคี วามสง่างามมาตั้งแต่ยุคฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาและสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มี
ถนนถึง 10 สายที่มาบรรจบกัน จึงทาให้ เต็มไปด้ วยแกลเลอรี่ ร้ านค้ าของเก่าและคาเฟ่ มากมาย

คำ่
ที่พกั

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่ านเมืองต่ าง ๆ บนเส้ นทางของ
เนเธอร์แลนด์ “ดินแดนแผ่นดินตำ่ ” ถ่ายรูปกังหันลม ในอดีตใช้ กงั หันวิดนา้ โดยใช้ พลังงานลมเป็ นตัวช่วย
ปั จจุบันเก็บรักษาไว้ ให้ ชนรุ่นหลังได้ ระลึกถึงความเป็ นชาวฮอลแลนด์ท่ตี ้ องต่อสู้กบั ธรรมชาติจากการอยู่ต่า
กว่าระดับนา้ ทะเลเพื่อให้ ได้ มาซึ่งที่ดนิ ...
อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ

วันที่หกของกำรเดินทำง (6)
หมู่บำ้ นกีธูรน์ -หมู่บำ้ นซำนส์ สคันส์ -อัมสเตอร์ดมั
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นกีธูรน์ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เป็ น หมู่บ้านที่
สวยงามและมีความน่าสนใจคือ หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่มถี นนแม้ แต่สายเดียว แม้ ว่าในปัจจุบนั จะมีเส้นทาง
สาหรับการขี่จักรยานบ้ างแล้ ว แต่ทว่าการคมนาคมและการขนส่งทั้งหมดก็ยังคงเป็ นทางนา้ อยู่ดี โดย
ยานพาหนะหลักของหมู่บ้าน คือ เรือ ซึ่งจอดเรียงรายตามหน้ าบ้ านแต่ละหลังภายในหมู่บ้าน จากนั้นนาท่าน
ล่องเรือชมหมู่บำ้ นกีธูรน์ ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณ์ของที่น่ี
คือไม่มถี นนแม้ แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลาคลองล้ อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ การสัญจร
ทางนา้ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้ จะเป็ นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ ท่านได้ เดินเที่ยวชม
หมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยชม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อกี หนึ่งหมู่บ้านที่ต้งั อยู่ไม่ห่าง หมู่บ้านซานส์ สคันส์ คือ หมู่บ้านอนุรักษ์กงั หันลม
เก่าแก่ ที่ต้งั อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยอยู่ใกล้ ๆกับ เมือง Zaandam และเมือง Zaandijk โดย
หมู่บ้านแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสถานที่ท่เี ก็บรวบรวมประวัตศิ าสตร์ของกังหันลมเอาไว้ เป็ นอย่างดี นักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนซานส์ สคันส์จะได้ พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้ างขึ้นสไตล์บ้านไม้ แบบ
ฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้ วยแม่นา้ ทุ่งหญ้ า และการปศุสตั ว์... ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่อมั สเตอร์ดมั

คำ่
ที่พกั

อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม
Kimpton De Witt Amsterdam หรือเทียบเท่ำ

วันที่เจ็ ดของกำรเดินทำง (7) Heineken Experience -อันเนอ ฟรังค์ เฮ้ำส์ – ช้อปปิ้ ง - สนำมบิน
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Heineken Experience เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่ไี ด้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและคน
ท้ องถิ่นติดอันดับต้ นๆ ของยุโรป เหรียญทองเหรียญแรกยังคงถูกจัดแสดงไว้ อย่างสมเกียรติอยู่บนอาคาร
ดั้งเดิมที่ผลิตเบียร์จนทาให้ ได้ รับรางวัลนี้ พิพิธภัณฑ์ถูกปรับโฉมใหม่ให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวในรูปแบบ Multimedia & Interactive Museum ผ่านสื่อผสมหลากรูปแบบเล่าเรื่องราว
ประวัตศิ าสตร์ของ Heineken® บริษัทเบียร์ท่ใี หญ่เป็ นอันดับสองของโลกในปัจจุบนั ตัวพิพิธภัณฑ์น้นั
ตั้งอยู่บริเวณ De Pijp ย่านสาคัญใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็ นแหล่งกาเนิดของ
เบียร์ยักษ์ใหญ่น้ นี ่นั เอง

เที่ยง

อิสระอำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรเที่ยชม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่อนั เนอ ฟรังค์ เฮ้ำส์ เป็ นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท่สี าคัญและโด่งดังที่สดุ ของ
อัมสเตอร์ดมั คือ Anne Frank House บ้ านตั้งอยู่บนคลอง Prinsengracht ในใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดมั มันมี
ภาคผนวกลับที่เด็กสาว แอนแฟรงค์ และอีกเจ็ดคนซ่อนตัวจากการยึดครองของเยอรมันในช่วงสงคราม โลก
ครั้งที่ 2 ที่น่เี ธอเขียนไดอารี่ท่มี ชี ่อื เสียงระดับโลกของเธอ จากนั้นให้ อสิ ระแก่ทุกท่านในการช้ อปปิ้ ง ณ ถนน

สำยช้อปปิ้ ง ที่มชี ่ อื เสียงที่สดุ ของอัมสเตอร์ดมั ตลอดสองข้ างทางของถนนเส้นนี้ประกอบไปด้ วยร้ านค้ า
มากมาย สินค้ ามีให้ เลือกซื้อหลากหลายทุกสิ่งอย่างตั้งแต่สนิ ค้ าแฟชั่นแบรนดัง เพชรพลอย ของกิน ...

17.30 น.

ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน KLM เที่ยวบินที่ KL875

วันที่แปดของกำรเดินทำง (8) สนำมบินสุวรรณภูมิ
09.30 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 6 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิม่
ตัว๋ ECONOMY CLASS ท่ำนละ (รำคำประมำณกำรณ์)
ตัว๋ BUSINESS CLASS ท่ำนละ (รำคำประมำณกำรณ์)

อัตรำค่ำบริกำรต่อท่ำน สำหรับจำนวนผูเ้ ดินทำง
4-5 คน
6-7 คน
8-9 คน
239,900.195,900.175,900.239,900.195,900.175,900.228,900.186,900.167,900.216,900.176,900.158,900.39,000.39,000.39,000..43,270.43,270.43,270.131,580.131,580.131,580.-

**หำกมีจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมกำหนด ทำงบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในกำรเดินทำง **
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย)
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 3,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 50 เปอร์เซนต์ของรำคำทัวร์
- ชาระยอดมัดจา โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้ าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023)
ชื่อบัญชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน
เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่ ืน , หรือ
พยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและ
ทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใด
อันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่าน
ที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจ
งอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์
หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ ไม่ ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาต
ให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การที่ท่ า นถู ก ปฏิเ สธไม่ ใ ห้ เดิ น ทางเข้ า หรื อ ออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออกเดินทางของ
ทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็น
ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ
ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ น
ยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรม
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่ าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้
ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บผิดชอบต่ อ การสูญหายหรื อเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ สินของท่ าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดย
ท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถ
เลือกตาแหน่ งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุด
ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

