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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - กรงุบรสัเซลส ์(เบลเยยีม) ศกุร ์

22.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (16-19) สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระ และการเชค็อนิ  

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบิน, 

การล่าชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้าร

เดนิทางล่าชา้ หรือเหตุสุดวสิัยอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมาย

ตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์ มีสทิธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่

สามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ช าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมคี่าใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิขึน้นอกจาก

ในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสิง่ทีท่างบรษัิท 

ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัที ่2 บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม) - หมูบ่า้นประมงโฟเลนดมั (เนเธอรแ์ลนด)์ - 

ภมูภิาคซานสคนัส ์- อมัสเตอรด์มั - จตัรุสัแดม - ยา่นเรดไลท ์

เสาร ์

00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุบรัสเซลส ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG934  

07.40 น. ถงึสนามบนิบรัสเซลส ์(BRU) ประเทศเบลเยยีม ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้ รถปรับอากาศรอรับคณะ แลว้เดนิทางสูห่มูบ่า้นประมงโฟ

เลนดัม ระหวา่งทางผา่นเมอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เพชรเมด็งามแหง่

ของแควน้แฟลนเดอรส์ ในประเทศเบลเยยีม ดว้ยการทีเ่มอืงตัง้อยูร่มิฝ่ัง

แมน่ ้าเชลด ์(Scheldt) เลยเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของยโุรปในปลาย

ศตวรรษที ่ 15 เคยเป็นเมอืงทา่ใหญเ่ป็นอนัดบั 3 ของโลก อสิระใหท้า่น

เดนิเลน่ชมหมูบ่า้นประมงโฟเลนดัม ทีน่ีย่งัคงอนุรักษ์วถิแีบบดัง้เดมิดว้ย

ชดุแตง่กายพืน้เมอืง พรอ้มหาซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

(220 ก.ม.) 

 

 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย ออกเดนิทางสูภ่มูภิาคซานทีเ่มอืงซานสคันส ์(Zaanse Schans) ทางตอน

เหนอืของกรงุอมัสเตอดัม ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิด พาคณะเขา้ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ ทีห่มูบ่า้นซานสคันส ์ ทีน่ีใ่ชก้งัหันลมกวา่

รอ้ยแหง่ในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่17-18 โดยท าหนา้ที่

ผลติน ้ามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นแหง่

นีย้งัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภณัฑเ์บเกอรี ่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้น

ขายเครือ่งกาแฟและชา โรงหบีน ้ามนั (Oil Mill) จากนัน้เดนิทางเขา้สูย่า่น

ใจกลางเมอืงอนัเป็นทีต่ัง้ของจัตรัุสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลาง

เมอืงทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมในการมาเดนิเทีย่วชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิ

ตัง้อยูใ่จกลางจัตรัุส และถนนแหง่ความบนัเทงิหลากหลายรปูแบบ กลาง

กรงุอมัสเตอรด์ัม หรอือกีชือ่หนึง่คอืยา่น Red Light District แลว้อสิระให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อมัสเตอดัมไดช้ือ่วา่มถีนนชอ้ปป้ิงทีน่่าตืน่ตา

ตืน่ใจไมแ่พเ้มอืงหลวงใดๆ ในยโุรป 

 
 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 
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 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT 

HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.parkplaza.com 

วนัที ่3 เทีย่วชมเมอืง - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเพชร - เมอืงกธีูรน์  อาทติย ์

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าคณะเทีย่วชมกรงุอมัสเตอรด์ัม ดว้ยบรรยากาศการลอ่งเรอืหลังคากระจก 

เรอืจะลอ่งไปตามล าคลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้า่นไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบ

ชาวดชัตถ์กูสรา้งมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 17 มเีอกลกัษณ์พเิศษจะเป็นอาคาร

ทรงแคบ ทีม่ตีะขออยูช่ัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น 

ระหวา่งลอ่งเรอืผา่นบา้นเรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง 

แลว้ไปชมเขตทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอมัสเตอดัม จากนัน้เรอืจอดสง่ทา่นที่

สถาบนัเจยีระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการเจยีระไน

เพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ ไดรั้บการยกยอ่งวา่ดทีีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ชม

ขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอยีดจากวทิยากรผูช้ านาญ ตลอดจน

ขัน้ตอนการเจยีระไนใหเ้ป็นอญัมณีทีม่คีา่ทีส่ดุ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเป็น

เจา้ของอญัมณีล ้าคา่ เชญิทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดพีรอ้มรับรองดว้ย 

Certificate จากบรษัิทฯทีม่ชี ือ่เสยีง  

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะเทีย่วชมเมอืงกธีรูน์ (Giethoorn) หมูบ่า้นแหง่สายน ้า ปราศจาก

ถนน หมูบ่า้นเล็กๆแหง่นี ้ไดรั้บฉายาวา่ “เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด”์ เนือ่งจาก

เป็นหมูบ่า้นไรถ้นน ผูค้นทีน่ีส่ญัจรกนัทางเรอื จงึมคีคูลองเล็กๆลัดเลาะอยู่

รอบหมูบ่า้น บา้นทกุหลังจะมเีรอืเป็นพาหนะประจ าครัวเรอืนน่ันเอง พาทา่น

ลอ่งเรอืชืน่ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามภายในหมูบ่า้น รวมถงึดอกไมท้ีผ่ลิ

บานรอนักทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืน อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทับใจกอ่น

เดนิทางกลับเขา้สูก่รงุอมัสเตอรด์ัม  
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT 

HOTEL**** หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.parkplaza.com 

วนัที ่4 สวนดอกทวิลปิทีเ่คอเคนฮอฟ - บรสัเซลส ์ (เบลเยีย่ม) - เทีย่วชม

กรงุบรสัเซลส ์- แกรนดเ์พลซ 

จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง LISSE เพือ่เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตืน่ตาตืน่ใจกบั

แปลงทวิลปิทีช่ดูอกอวดสสีนัหลากหลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนที่

กวา้งใหญแ่หง่นี ้ ยงัรม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมใ้หญแ่ผก่ ิง่กา้นเป็นแถวเรยีงราย

ตลอดแนว, บงึใหญใ่หค้วามชุม่ชืน้ สดชืน่ และพันธุไ์มด้อกอืน่ ๆ อกี

มากมายทีเ่ปลีย่นสถานทีแ่หง่นีใ้หก้ลายเป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมจ้รงิ ๆ 

อสิระใหท้า่นไดบ้นัทกึภาพสวย ๆ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

(ชว่งเทศกาลดอกทวิลปิมขี ึน้ระหวา่งวนัที ่ 21 มนีาคม - 19 
พฤษภาคม 2562)  

 

http://www.hotelschiphol.nl/
http://www.hotelschiphol.nl/
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12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

บา่ย น าคณะออกเดนิทางกลับสูก่รงุบรัสเซลส ์เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม 

น าคณะชมแกรนดเ์พลซ (Grand Place) หรอื กร็องปลัสเดอบรวูแ์ซล 

จัตรัุสอนังดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของยโุรป ไดรั้บการยกยอ่งจากนักทอ่งเทีย่ว

ทั่วโลก หรอืแมแ้ตอ่ารค์ดัชเชส อสิซาเบลลา ธดิาของกษัตรยิฟิ์ลปิที ่ 2 

แหง่สเปน, วคิเตอร ์ ฮโูก และชารล์ส โบเดอแลร ์ สองนักเขยีนชือ่ดังยงั

กลา่วถงึ พาทา่นไปชมรปูปัน้แมนเนเกน้พสิ รปูปัน้เจา้หนูนอ้ยทีโ่ดง่ดังจน

กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง หรอืเลอืก

ซือ้สนิคา้พืน้บา้น อาท ิ ชอ็คโกแล็ต เบลเยีย่มผลติชอ็คโกแลตกวา่ 

172,000 ตันตอ่ปี และมรีา้นขายชอ็คโกแลตกวา่ 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้

หรอืลิม้ลองวาฟเฟิล ของอรอ่ยทีห่าชมิไดไ้มย่าก, เบยีรท์อ้งถิน่กวา่ 80 

ชนดิ 

(212 ก.ม.) 

 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HUSA PRESIDENT PARK HOTEL**** หรอื

เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่5 บรสัเซลส ์- อะตอมเมยีม - นครปารสี (ฝร ัง่เศส) - เทีย่วชมเมอืง องัคาร 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  Buffet 

08.00 น. น าทา่นไปถา่ยรปูกบัอะตอมเมยีม (ATOMIUM) หลังจากทีปิ่ดซอ่มแซม

ดว้ยงบกวา่ 27.5 ลา้นยโูร ก็พรอ้มทีจ่ะรับนักทอ่งเทีย่วจากทัว่ทกุหนแหง่ 

ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคญัแหง่หนึง่ ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะแวะชมในกรงุ

บรัสเซลส ์ออก แบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบดว้ยลกูเหล็กกลม ๆ 

ขนาดยกัษ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จังหวัดในเบล

เยีย่ม จากนัน้น าคณะออกเดนิทางสูม่หานครปารสี ประเทศฝร่ังเศส นคร

หลวงแหง่แฟชัน่ชัน้น าของโลก 

 
(312 ก.ม.) 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย เทีย่วชมมหานครปารสี ชมมหาวหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยคุกอธคิ 

ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวันออกของกรุงปารสีบนเกาะกลางแมน่ ้า (อลิเดอลาซเิต)้ 

ได ้รับการบรูณะโดย เออแชน วยีอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนกิคนส าคัญทีส่ดุ

คนหนึง่ของฝร่ังเศส ประตมิากรรมและหนา้ต่างประดับกระจกส ี(stained 

glass) ระหว่างการปฏวิัตฝิร่ังเศส มหาวหิารแห่งนี้ไดรั้บความเสียหาย

อยา่งหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และ

ไดม้ีการบูรณะครัง้ใหญ่ระหว่างครสิต์ศตวรรษที่ 19 ใหเ้หมือนเดมิทุก

ประการ น าท่านไปถ่ายรูปกับโบสถแ์องวาลดีสอ์ันงามสง่าดว้ยยอดโดมสี

ทอง, โรงเรียนนายรอ้ยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทกึภาพหอไอ

เฟล มุมกวา้งที่เป็นจุดที่สวยที่สุด รถโคช้น าท่านผ่านชมลานจตุรัส

คองคอร์ด ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนใหร้ะลกึถงึการ
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ปฏวิัตใิหญ่ฝร่ังเศส, สวนตุยเลอลสี ์สวนแบบฝร่ังเศสทีอ่อกแบบไวอ้ยา่ง

งดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย

ชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน, ถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) เป็น

ถนนสายส าคัญมคีวามยาว 2 กม. ร่มรืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้

รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าพุ ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้น

กาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่สีสีนัตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช้ือ่วา่เป็นถนนที่

สวยที่สุดในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงในรา้นคา้ชื่อดังอาทิ Louise 

Vuitton, Chanel เป็นตน้ 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE 

VERSAILLES**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัที ่6 พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้ร ี- หา้งแกลลอรี ่ลาฟาแยตต ์ พุธ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. น าคณะออกเดนิทางสูพ่ระราชวังแวรซ์ายส ์พระราชวังทีใ่หญท่ีส่ดุในปฐพ ี

ตัง้อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ปัจจุบัน

บางสว่นของพระราชวังนีไ้ดรั้บการบรูณะเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเขา้ชมความ

งามของพระราชวังภายในหอ้งต่าง ๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพ

วนัีส, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร ์แต่ละหอ้งของ

พระราชวังลว้นมคีา่ดว้ยภาพเขยีนสแีบบเฟรสโก ้โดยชา่งฝีมอืชาวฝร่ังเศส 

ควรค่าแก่การยกย่องใหเ้ป็นพระราชวังทีง่ดงามล ้าค่าทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

โลก 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ด่งดังของฝร่ังเศสในแกลลอรลีาฟา

แยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด  และสินคา้ประเภทน ้ าหอม, 

เครื่องส าอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในรา้น Duty Free ที่คืน

ภาษีใหก้บันักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE 

VERSAILLES**** หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

วนัที ่7 ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.30 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ และมเีวลาให ้

ทา่นไดท้ า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเชค็อนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG931  

วนัที ่8 เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ ศกุร ์

05.55 น. น าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดังกลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากการจัด

โปรแกรมของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการ

เดนิทางเทา่นัน้) 
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PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-

11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

DBL SGL 

USED 

SGL 

Supp 

NO TKT 

ADL / CHD 

22-29 ม.ีค. 2562 70,000.- 63,000.- 56,000.- 13,000.- 9,000.- 
-24,000.- 

-19,500.- 

12-19 เม.ย. 2562 83,000.- 75,000.- 67,000.- 14,000.- 10,000.- 
-34,000.- 

-27,000.- 

3-10 พ.ค. 2562 

72,000.- 65,000.- 58,000.- 13,000.- 9,000.- 
-24,000.- 

-19,500.- 

4-11 พ.ค. 2562 

11-18 พ.ค. 2562 

17-24 พ.ค. 2562 

คา่ทัวรร์วม : 

 ✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2561 

✓ คา่รถโคช้มาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบ ุ

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ทีร่ะบใุนรายการ  

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ในระดับราคาเดยีวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / 

Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีงเสรมิแทน, 

โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงพัก 

หากวันดังกลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ  

✓ คา่ธรรมเนยีมวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 

✓ คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอด

การเดนิทาง 1 ทา่น 

✓ คา่ประกนัการเดนิทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยั

อาย ุ16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึ

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งหลังจากกลบัถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนั

สขุภาพทีไ่มไ่ดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูล

ของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถโคช้ ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2€ / ทา่น / วนั 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
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 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรณุาตดิตอ่ Travel Agent ใกล ้

บา้นหรอืทีท่า่นรูจั้กและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่า่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่เป็น

การยนืยนัการเดนิทางของทา่น กรณุาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู ้
เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของ
ทา่น และกรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร ์ อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีง

ดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่มย่อมรับเงือ่นไขระหวา่งทัวร ์ทีม่รีะบุ

อยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบงัคับใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้ง

ท าการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนักอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้า่ยจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดน าเทีย่วตอ่ไปนี ้ใหน้ ามา

หักจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผู ้

ประกอบธรุกจิน าเทีย่วจะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐาน

ใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

2.3  คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แหง่พระราชบญัญตัธิรุกจิน าเทีย่วและ

มคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป 

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทาง

กลับ ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
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บนิเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัใน

กรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)  

 ▪ หอ้งพกัแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Triple Room คอืหอ้งพกัทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 

3.5 ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพั้ก 3 ทา่น (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่

แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ หอ้งพกัแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 

1 ทา่น 

▪ หอ้งพกัแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง 

/ ส าหรับพัก 1 ทา่น 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัด และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่ ทา่นสามารถ

จา่ยเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกลา่ว

ได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้

ชมสถานทีด่ังกลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation 

Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่น

ช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
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 ▪ คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไมรั่บภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุ

ไมเ่กนิ 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุรี ่(Smoking Area) 

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบหุรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบหุรี ่ทัง้นีเ้นือ่งจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลา

เกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลายืน่ประมาณ 15 วนัท าการ  

การขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมา สแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง   

ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 พาสปอรต์ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีี

ซา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลังเป็นสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส

, หยา่ / ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนีแ้ละชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 1 

เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 4-6 เดอืน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 4-6 เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจบุนัไมเ่กนิ 7-10 วันกอ่นการยืน่วซีา่ ควร

เลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใช ้

บญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย ***สถานทตูไมรั่บบญัชี

กระแสรายวัน*** 
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 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 

1-6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ ทา่นทีม่ไิดเ้ดนิทางไปดว้ยจะตอ้งท า

จดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา/มารดา ผูไ้มไ่ดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร

เดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ กต็อ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะ

เป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมม่สีทิธิเ์รยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


