
 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) ศุกร์ 
22.00 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู3 เคาน์เตอร์ D (16-19) 

สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ือง
สมัภาระ และการเช็คอิน  จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสาร
ขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิ, เช่ารถโค้ช
, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบนิ, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบนิ (ขึน้
เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้
การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตามโปรแกรม
ได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี
ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ีทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ี 2 บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - 
ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ 

เสาร์ 

00.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG934 

 

07.40 น. ถงึสนามบินบรัสเซลส์ (BRU) ประเทศเบลเยียม ผา่นการตรวจ
คนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะ แล้ว
เดินทางสูห่มูบ้่านประมงโฟเลนดมั ระหวา่งทางผา่นเมืองแอนต์เวิร์ป 
(Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้นแฟลนเดอร์ส ในประเทศ
เบลเยียม ด้วยการที่เมืองตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้เชลด์ (Scheldt) เลย
เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของยโุรปในปลายศตวรรษที่ 15 
เคยเป็นเมืองท่าใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก อิสระให้ท่านเดินเลน่ชม
หมูบ้่านประมงโฟเลนดมั ท่ีน่ียงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิมด้วยชดุแตง่กาย
พืน้เมือง พร้อมหาซือ้ของท่ีระลกึ 

 
(220 ก.ม.) 

 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย ออกเดินทางสูภ่มูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของ

กรุงอมัสเตอดมั ปัจจบุนัเป็นพิพธิภณัฑ์เปิด พาคณะเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง
ชาวดชัต์ ที่หมูบ้่านซานสคนัส์ ทีน่ีใ่ช้กงัหนัลมกวา่ร้อยแหง่ในงานอตุสาหกรรมมา
ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลติน า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงาน
ไม้ นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านแหง่นีย้งัมีพิพิธภณัฑ์ที่นา่สนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี 
ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill) จากนัน้เดินทาง
เข้าสูย่า่นใจกลางเมืองอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลาง
เมืองที่นกัทอ่งเทีย่วนยิมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดมิตัง้อยูใ่จ
กลางจตัรัุส และถนนแหง่ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั หรือ
อีกช่ือหนึง่คือยา่น Red Light District แล้วอิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
อมัสเตอดมัได้ช่ือวา่มถีนนช้อปปิง้ที่นา่ตื่นตาตื่นใจไมแ่พ้เมืองหลวงใดๆ ในยโุรป 

 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 



 

 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ
เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.parkplaza.com 

วันท่ี 3 เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น  อาทติย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเทีย่วชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก เรือจะ

ลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ทา่นได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ถกูสร้างมา
ตัง้แตศ่ตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ัน้บนสดุ
ของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวา่งลอ่งเรือผา่นบ้านเรือนแพที่อยูริ่ม
คลองที่มีอยูม่ากถึง 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตที่เกา่แก่ที่สดุของอมัสเตอดมั จากนัน้
เรือจอดสง่ทา่นท่ีสถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อตุสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกยอ่งวา่ดีที่สดุแหง่หนึง่ของโลก ชม
ขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการ
เจียระไนให้เป็นอญัมณีทีม่ีคา่ที่สดุ ส าหรับทา่นท่ีต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้คา่ 
เชิญทา่นเลอืกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯท่ีมีช่ือเสยีง  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะเทีย่วชมเมืองกีธูร์น (Giethoorn) หมูบ้่านแหง่สายน า้ ปราศจากถนน หมูบ้่าน

เลก็ๆแหง่นี ้ได้รับฉายาวา่ “เวนิสแหง่เนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมูบ้่านไร้ถนน ผู้คน
ที่น่ีสญัจรกนัทางเรือ จึงมีคคูลองเลก็ๆลดัเลาะอยูร่อบหมูบ้่าน บ้านทกุหลงัจะมีเรือ
เป็นพาหนะประจ าครัวเรือนนัน่เอง พาทา่นลอ่งเรือช่ืนชมทศันียภาพอนัสวยงาม
ภายในหมูบ้่าน รวมถึงดอกไม้ทีผ่ลบิานรอนกัทอ่งเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ทา่นได้เก็บ
ภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบัเข้าสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ

เทียบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 
www.parkplaza.com 

วันท่ี 4 สวนดอกทวิลิปที่เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมกรุง
บรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ 

จันทร์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าทา่นเดินทางสูเ่มือง LISSE เพือ่เข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกบัแปลงทิวลปิ

ที่ชดูอกอวดสสีนัหลากหลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้างใหญ่แหง่นี ้ ยงัร่ม
ร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผก่ิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ 
สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลีย่นสถานท่ีแหง่นีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์
ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ทา่นได้บนัทกึภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลกึ  
(ช่วงเทศกาลดอกทิวลิปมีขึน้ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2562)  

 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 
บา่ย น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม น าคณะ

ชมแกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็องปลสัเดอบรูว์แซล จตัรัุสอนังดงามที่สดุแหง่
หนึง่ของยโุรป ได้รับการยกยอ่งจากนกัทอ่งเที่ยวทัว่โลก หรือแม้แตอ่าร์คดชัเชส อิสซา
เบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลปิท่ี 2 แหง่สเปน, วิคเตอร์ ฮโูก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สอง

(212 ก.ม.) 

http://www.hotelschiphol.nl/
http://www.hotelschiphol.nl/
http://www.hotelschiphol.nl/


 

 

นกัเขียนช่ือดงัยงักลา่วถึง พาทา่นไปชมรูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยที่โดง่
ดงัจนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง อิสระให้ทา่นเดินเลน่ชมเมือง หรือเลอืกซือ้
สนิค้าพืน้บ้าน อาทิ ช็อคโกแลต็ เบลเยี่ยมผลติช็อคโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และ
มีร้านขายช็อคโกแลตกวา่ 2,000 ร้าน, ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่
หาชิมได้ไมย่าก, เบยีร์ท้องถ่ินกวา่ 80 ชนดิ  

 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HUSA PRESIDENT PARK HOTEL**** หรือ

เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

วันท่ี 5 บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝร่ังเศส) - เที่ยวชมเมือง อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buffet 
08.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิด

ซอ่มแซมด้วยงบกวา่ 27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียว
จากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง ท่ี
นกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก แบบโดย Andre 
Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหล็กกลม ๆ ขนาดยกัษ์ ซึง่
เปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม 
จากนัน้น าคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก 

 
(312 ก.ม.) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
บา่ย เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยู่ทาง

ฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน่ า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการบรูณะโดย 
เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดคุ สถาปนิกคนส าคญัที่สดุคนหนึง่ของฝร่ังเศส ประติมากรรม
และหน้าต่างประดบักระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตัิฝร่ังเศส มหาวิหาร
แห่งนีไ้ด้รับความเสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูก
ท าลายไปมาก และได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ระหวา่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิม
ทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง , 
โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บนัทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างที่เป็น
จุดที่สวยที่สดุ รถโค้ชน าท่านผ่านชมลานจตรัุสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร 
(Le Notre) ที่ชวนให้ระลกึถึงการปฏิวตัิใหญ่ฝร่ังเศส, สวนตยุเลอลส์ี สวนแบบฝร่ังเศส
ที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนน
สายส าคญัมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า 
หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พ ุภตัตาคารชัน้เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมี
สีสนัตลอด 24 ชัว่โมง จนได้ช่ือว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้
ในร้านค้าช่ือดงัอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็นต้น 

 

    
 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE 

VERSAILLES**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 6 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 



 

 

08.30 น. น าคณะออกเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัที่ใหญ่ที่สดุในปฐพี ตัง้อยู่หา่ง
จากจดุศนูย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจบุนับางสว่นของพระราชวงันี ้
ได้รับการบรูณะเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเข้าชมความงามของพระราชวงัภายในห้องตา่ง 
ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แตล่ะห้องของพระราชวงัล้วนมีคา่ด้วยภาพเขียนสแีบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือ
ชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวงัที่งดงามล า้ค่าที่สดุแห่งหนึ่งของ
โลก 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ที่โด่งดงัของฝร่ังเศสในแกลลอรีลาฟาแยตต์ ย่าน

ถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, เคร่ืองประดบั, 
เคร่ืองแตง่กายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กบันกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE 

VERSAILLES**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
www.accorhotels.com 

วันท่ี 7 ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และมีเวลาให้ทา่นได้ท า 

TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  
TG931 

 

วันท่ี 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 

ของแตล่ะวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อน
การเดินทางเท่านัน้) 

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 มี.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 

คา่ทวัร์รวม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 30 

ตุลาคม 2561 
✓ คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
✓ คา่เข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ  
✓ คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้อง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น



 

 

เตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปสว่นใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และ
อาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) 
เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินใน
แตล่ะประเทศ  

✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่เนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
✓ คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่วและคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 

ทา่น 
✓ คา่ประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR 
คุ้มครองการสญูเสียชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จากอบุตัิเหต ุ
ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ 16-75 ปี จ านวนเงินเอาประกนัภยั 1,000,000 บาท / คา่
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ รวมถงึคา่รักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลงัจากกลบัถงึ
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ได้เกิดจากโรค
ประจ าตวั 

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่
ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่
สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทาง
บริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานได้เฉพาะอาหาร
ทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมปีระสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช าระเงนิมัดจ าล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหน่ึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบ

คาย สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะ
มีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอืน่หรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1.1 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 

1.2 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 



 

 

1.3 ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวทราบน้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวนัท่ีน าเท่ียว ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. คา่ใช้จา่ยของผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีได้จา่ยจริง เพื่อการเตรียมการจดัน าเท่ียว
ตอ่ไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงินคา่บริการที่ต้องจา่ยตามข้อ 1 แตถ้่าคา่ใช้จา่ยสงูกวา่เงิน
คา่บริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะเรียกจากนกัท่องเท่ียวไม่ได้ ทัง้นีผู้้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปนี ้
2.1  คา่ธรรมเนียมการขอวีซา่ 
2.2  คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
2.3  คา่ใช้จา่ยท่ีจ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑ์ท่ีน ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญตัิธุรกิจน า
เท่ียวและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน พ.ศ. 2553 เป็น
ต้นไป 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการ

เลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งท่ีสายการบินเรียกเก็บ และ
การจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋
เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก
ท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพื่อยืนยนัในกรณีท่ี
ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นที่เหลือ 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star 

Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, 
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการ
บินนัน้ ๆ ซึง่การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 การ

เปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิ่มท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / 

ส าหรับพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับ
พกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือ
เตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่
ละโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  

▪ ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / 
ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 
เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 

▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะ
พกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวาง
รูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่าน
ไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 



 

 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิู
ต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี
ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 
และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่ว

ตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การ
เปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผา่นระบบ
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ 
ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือ
เหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation 
Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในชว่งวนั
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม 

หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และ
หากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  ท่านสามารถ
เรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 
30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่
เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋า
ถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของ
กระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้
ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และ

สถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับ

การดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดิน
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล



 

 

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ  
การขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า

ไม่วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการงา่ยตอ่
การอนมุตัิวีซา่ 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใชรู่ปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุม่
เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ / 
ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุม่ถงึ 20 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัท่ีท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษ
เท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละ
ชว่งเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ี
คดัไว้ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ 
ย้อนหลงั 4-6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 4-6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัไม่เกิน 7-10 วนัก่อนการ
ยื่นวีซา่ ควรเลือกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เห็น
วา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มิูล าเนา 
ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมด
นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวั
จริง   

 กรณีท่ีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ ท่านท่ีมิได้เดินทางไป
ด้วยจะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา/มารดา ผู้ไม่ได้เดินทางด้วย จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดง
ความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่ง
ถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร 
และถงึแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความ
สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอ
รบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้ง
สถานทตู ยกเลิกวีซา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติใน
นามของบริษัทฯ  



 

 

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผา่นการ
พิจารณาวีซา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
 


