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“““BBBeeelllgggiiiuuummm---NNNeeettthhheeerrrlllaaannndddsss---GGGeeerrrmmmaaannnyyy   777   DDDaaayyysss”””   
8 เม.ย. 63 กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส ์(เบลเยียม) พุธ 
22.00 น. พรอ้มคณะที่สนามบินสวุรรณภมูิ ประต ู 3 เคานเ์ตอร ์ D (16-19) สายการบิน

ไทย เจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องสมัภาระ และการเช็คอิน  
จากนัน้เชิญรอ ณ หอ้งพกัผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมต่าง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตุการณ ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง 
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุสดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแลว้ เพราะทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร ์หวัหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

9 เม.ย. 63 บรัสเซลส ์ (เบลเย่ียม) - เมืองมรดกโลกบรูจก ์ - โบสถพ์ระโลหติ - 
บรูจก ์

พฤหสับดี 

00.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรสัเซลส ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG934  
07.40 น. ถึงสนามบินบรสัเซลส ์(BRU) ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ รถปรบัอากาศรอรบัคณะแลว้ออกเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์เมือง
หลวงของเบลเยี่ยม น าคณะถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (Atomium) แลนดม์ารค์ที่
ส  าคญัแห่งหนึ่งของบรสัเซลส ์เขา้สู่ใจกลางเมือง ๆ นี ้เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์
กลางแจ้ง อาคารบา้นเรือนไดร้บัการอนุรักษ์ไวจ้ากรฐับาล จัตุรสักรองปลาซ 
(Grand Place) จัตุรสัอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ไดร้บัการยกย่องจาก
นกัท่องเที่ยวทั่วโลก, รูปป้ันแมนเนเกน้พิส รูปป้ันเจา้หนนูอ้ยที่โด่งดงั เดินเลน่ชม
เมือง หรือเลือกซือ้สินคา้ของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลต 
กว่า 172,000 ตนัต่อปี และมีรา้นขายช็อคโกแลต กว่า 2,000 รา้น, ผา้ปักลกูไม ้
หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอรอ่ยที่หาชิมไดไ้ม่ยาก 

(40 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองบรูกจ ์ซึ่งเป็นเมืองที่งามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็ก ๆ 

ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือล าคลอง บ้านหลังคาทรงจั่วและสนามหญ้าอันเขียวขจี 
บรรยากาศที่ท่านสามารถพบเห็นไดท้ั่วเมือง น าคณะผ่านชมป้อมปราการสมยั
ยคุศตวรรษที่ 13 ชม Church of Our Lady โบสถแ์ม่พระที่มีหอสูงสรา้งดว้ยอิฐ 
122 เมตร ถือเป็นงานฝีมือของช่างในยคุนัน้ นอกจากนีย้งัมีรูปแกะสลกัมาดอน
น่า ผลงานของไมเคิล แองเจโล ช่างฝีมือระดับโลก ศาลาว่าการ (Town Hall) 
แบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอระฆัง (Belfry) สูงถึง 83 เมตร ชม
โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)  ซึ่งจะมีการแห่พระ
ธาตขุึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

                 (91 ก.ม.) 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOTEL VELOTEL**** หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั https://velotel-brugge.hotel-ds.com  

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 

https://velotel-brugge.hotel-ds.com/
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10 เม.ย. 63 บรูจก ์ – ซิตีทั้วรเ์มืองเกนท ์ – แอนตเ์วิรป์ - ภูมิภาคซานสคันส ์ - 
ฮารเ์ล็ม 

ศุกร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. ท่านเดินทางสู่เมืองเกนท ์เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ 

ถนนหนทางทัง้เมืองปดูว้ยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนทไ์ดช้ื่อว่า
เป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีส ปราสาทท่านเคานท ์ป้อมปราสาทในยุค
กลางที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1180 ชมหอระฆังประจ าเมือง The Belfly เป็น
จดุเด่นของเสน้ขอบฟ้าความสงู 91 เมตร ดา้นลา่งนัน้เป็น หอประชมุสงฆท์ี่มีมา
ตัง้แต่ทศวรรษที่15 และยงัไดร้บัขนาดนามว่าเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีก
ดว้ย น าท่านเดินเล่นชม ถนน The Graslei และ The Korenlei ถนนเก่าแก่ของ
เมืองเกนท ์เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตัง้แต่สมยัยคุกลาง
เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน 

 

 เดินทางสู่ Cathedral of Our Lady มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตา ณ ใจ
กลางเมือง Antwerp จตุรสั Grote Markt ที่รายลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสุด
ยิ่งใหญ่อลงัการ Grote Markt จตรุสัใจกลางเมืองที่มีสญัลกัษณอ์ย่างอนสุาวรีย ์
Brabo Fountain ที่แสดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมอันแสนกลา้หารของ Brabo กัปตัน
เรือชาวโรมันที่สามารถตัดแขนของยักษ์และขว้างลงแม่น ้าตามต านานของ
ชาว เมื อ ง  ผ่ าน ชมพิ พิ ธภัณ ธ์ศิ ลป ะ  The Rubens House แล ะStation 
Antwerpen-Centraal สถานีรถไฟประจ าเมือง Antwerp ที่ตกแต่งไดส้วยงาม
อลงัการมากจนกลายมาเป็นแลนดม์ารก์ส  าคญัของเมือง 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส ์(Zaanse Schans) ทาง

ตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑเ์ปิด พาคณะเขา้ชมวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ที่หมู่บา้นซานสคนัส ์ที่นี่ใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง
ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลิตน า้มัน
จากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี ้ภายในหมู่บ้านแห่งนี ้ยังมี
พิพิธภณัฑท์ี่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอรี่ ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเครื่อง
กาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill) แลว้น าท่านสู่เมืองฮารเ์ล็ม อีกหนึ่งเมืองโร
แมนติกของฮอลแลนด ์

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL FRANS HALS**** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.amrathhotelhaarlem.nl/ 

11 เม.ย. 63 สวนดอกทวิลิปทีเ่คอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - 
ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร 

เสาร ์

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่หมู่บา้น Lisse ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกดอกไม้เมืองหนาว

ในไร่กวา้ง เขา้ชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสีสนั 
หลาก หลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนที่กวา้งใหญ่แห่งนี ้ยงัรม่รื่นไปดว้ย
ตน้ไมใ้หญ่แผ่กิ่งกา้นเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บงึใหญ่ใหค้วามชุ่มชืน้ สดชื่น 
และพนัธุไ์มด้อกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนีใ้หก้ลายเป็นสวรรคข์อง
คนรกัดอกไมจ้รงิๆ อิสระใหท้่านไดบ้นัทกึภาพสวยๆ ไวเ้ป็นที่ระลกึ (ช่วงเทศกาล
ดอกทิวลิป 21 มีนาคม  - 10 พฤษภาคม 2020)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 

http://www.amrathhotelhaarlem.nl/
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13.00 น. น าคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอรด์ัม ดว้ยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก 
เรือจะล่องไปตามล าคลองของเมือง ที่จะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรือนแบบชาวดชัต ์
ถูกสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไวข้นเฟอรน์ิเจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรือผ่าน
บา้น, เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลงั เขตที่เก่าแก่ที่สดุของกรุง
อัมสเตอดัม จากนั้น เรือจอดส่งท่านที่ สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้บัการยกย่องว่า
ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ช  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ปัจจุบัน
สถาบนัเพชรแห่งนีม้ีชื่อเสียงในเรื่องการ Cutting 121 (การเจียระไนเพชร 121 
เหลี่ยม) ส  าหรบัท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่านเลือกซือ้เพชร
ชั้นดีพรอ้มรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง แล้วเข้าสู่ย่านใจ
กลางเมืองอันเป็นที่ตัง้ของจัตุรสัแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจ
กลางจัตุรัส  และถนนแห่ งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุง
อมัสเตอรด์มั Red Light  District 

 
 

 
 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั GRAND HOTEL FRANS HALS**** หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
www.amrathhotelhaarlem.nl/  

12 เม.ย. 63 กรุงอัมสเตอดัม - เมืองกีธูรน์ - ชอปป้ิง Designer Outlet Roermond 
– โรมองต ์

อาทติย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะเที่ยวชมเมืองกีธูรน์ (Giethoorn) หมู่บา้นแห่งสายน า้ ปราศจากถนน 

หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี ้ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์” เนื่องจากเป็น
หมู่บ้านไรถ้นน ผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบ
หมู่บา้น บา้นทุกหลงัจะมีเรือเป็นพาหนะประจ าครวัเรือนนั่นเอง พาท่านลอ่งเรือ
ชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอ
นกัท่องเที่ยวผูม้าเยือน อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจก่อนเดินทางกลบัเขา้
สูก่รุงอมัสเตอรด์มั  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย เดินทางสู่ Designer Outlet Roermond เอ๊าทเ์ล็ทชอ้ปปิ้งมอลลท์ี่มีขนาดใหญ่ 

ภายในเรียงรายไปดว้ยรา้นสรรพสินคา้กว่า 186 รา้นคา้ ๆ แบรนดเ์นมชื่อดัง
อาทิMichael Kors , Polo Ralph Lauren , Prada , Coach , Longchamp , 
Adidas , Armani , Burberry , Gucci , Dolce and Gabbana  

 
 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL VALIES**** หรือเทียบเท่าในระดับ

เดียวกนั 
www.atlasconcorde.com/   

13 เม.ย. 63 โรมองต์  ––  ปปรราสาาสาทเอ็ลทเอ็ลทซ ์ทซ ์––  รูเดสไฮม์รูเดสไฮม์  ((เเยอรมันยอรมัน))  --  เดินทางกลับเดินทางกลับ
กรุงกรุงเทพเทพ  

จันจันทร์ทร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
08.00 น. เดินทางสู่ปราสาทเอ็ลทซ ์(Burg Eltz) ปราสาทยุคกลางถือไดว่้าเป็น unseen 

ในโลกโซเชียลที่รอ้นแรงในขณะนี ้ ตัง้อยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือแม่น า้มอแซล 
ปราสาทนีย้งัเป็นกรรมสิทธิ์ของตระกูลขุนนางเก่าแก่ตัง้แต่คริสตศ์ตวรรษที่  12 
จนถึงปัจจุบนั รอบปราสาทมีแม่น า้เอ็ลซ์บัค (Elzbach) ไหลผ่าน ส่วนที่เก่าแก่
ที่สุดของปราสาทสรา้งขึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 9 ปราสาทนีเ้คยปรากฏอยู่บน
ธนบตัร 500 มารค์ระหว่างปี ค.ศ. 1965–1990 แลว้เดินทางต่อสู่เมืองซงัตก์อร ์

  
 
 

http://www.amrathhotelhaarlem.nl/
http://www.atlasconcorde.com/
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บนฝ่ังแม่น า้ไรน ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮมข์องเยอรมัน เมืองเล็กๆ ที่อยู่ริมแม่น า้

ไรน ์แต่มีความสวยงามและมีบรรยากาศที่แสนโรแมนติค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขึน้กระเชา้ลอยฟ้าขึน้ไปบนภเูขา ที่ตัง้อนุสาวรียน์ีเดอวาลด ์บนเนินเขาเรนิช 
ผ่านไร่องุ่นเขียวขจี บรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบาย การชมวิวทิวทัศนธ์รรมชาติ  
อาคารบา้นเรือนรมิแม่น า้ที่แสนสวยงาม นอกจากนีย้งัมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์
ในเขต Rhine Gorge และเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององคก์ารยูเนสโกใน
ภมูิภาคนี ้

 

 จากนัน้ออกเดินทางสูส่นามบินนครแฟรงคเ์ฟิรต์  
20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG923  
14 เม.ย. 63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร 
12.30 น. น าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจดัโปรแกรม 
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะสง่ใหท้่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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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 

19 - 25 มนีาคม 2563 70,000.- 63,000.- 60,000.- - 7,000.- -28,000.- 
-21,000.- 25 – 31 มีนาคม 2563 

01 – 07 เมษายน 2563 71,000.- 62,000.- 59,000.- - 7,000.- -28,000.- 
-21,000.- 

08 - 14 เมษายน 2563 75,000.- 68,000.- 60,000.- - 7,000.- -31,000.- 
-24,000.- 

15 – 21 เมษายน 2563 
71,000.- 62,000.- 59,000.- - 7,000.- -28,000.- 

-21,000.- 
22 – 28 เมษายน 2563 

29 เม.ย. – 05 พ.ค. 2563 
06 -12 พฤษภาคม 2563 
ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที ่1 มกราคม 2563 

✓ ค่ารถโคช้มาตรฐานยโุรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบ ุ
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ และอาจมกีารเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่เนเธอรแ์ลนด ์(เชงเกน้) 
✓ ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสญูเสีย

ชีวิต/อวยัวะ/สายตาหรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ จากอบุตัิเหต ุส าหรบัผูเ้อาประกนัภยัอาย ุ16-75 ปี จ านวนเงินเอา
ประกนัภยั 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลต่อเนื่อง
หลงัจากกลบัถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ีไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจอง
ทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรมั  

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก
ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาตดิต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือท่ีท่าน

รูจ้กัและเชื่อถือได ้ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมปีระสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึง่ท่ำน ภำยใน 3 วนันับจำกวนัทีจ่อง ซึ่ง
เงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการ
เดินทาง หากทา่นไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้
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1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกดิถึง 4 ขวบ 
2. ผูส้งูอายทุี่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหว่างทวัร ์อาทิเช่น ผูท้ี่ดืม่สรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบ

คาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผู้
ที่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่งบางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge) 
 1. 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน กอ่นวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
(ไม่รวมพีเรียดช่วงเมษายน,ตุลาคม,และปีใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 60 วัน)  
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  

      ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้่ายจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 

    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 

โดยประกาศใชน้บัตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 
 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี

ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าใชจ้่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนชื่อตั๋วเท่านัน้ และตอ้งไม่อยู่
ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า 
ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานฑูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอ้มกัน
ทัง้หมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดร้บั
การพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทขอแนะน าใหท้่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป (ทั้งนีน้ักท่องเที่ยวตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการยื่นวีซ่า ในกรณีที่คณะไม่
สามารถออกเดินทางได ้ทัง้นีบ้รษิัทฯ จ าเป็นตอ้งอิงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกับอตัราการจ่ายเงินคืนค่าบริการ
ใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวตามประกาศของคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศกเ์ป็นส าคญั) 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง
ทราบล่วงหนา้ก่อน 30 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดังนี ้การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชนข์องท่านจะไดร้บัจากการซือ้ประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ 
MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั ท่ีระบุความรบัผิดชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะ
รกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้ห้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืน
เงินค่าทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย

ค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
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ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงิน
ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋ วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100%, ส่วนสายการบิน ฟินแอร,์ ลฟุฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอรไ์ลน,์ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขึน้อยู่กับ
เงื่อนไขการสะสมไมลข์องสายการบินนัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบิน
เทา่นัน้ 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วันที ่ 1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นค่าทวัรส่์วนเพิ่มที่ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation)  
 ▪ ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 

▪ ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรบัพกั 2 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรบัผูพ้กั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
▪ ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพกั 1 ท่าน 
▪ ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรบัพกั 1 

ท่าน 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะ
ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ใน
การปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี
อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย 
หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกับวนัที่สถานที่เขา้ชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม 

ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได ้ ท่านสามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ
กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
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(18 นิว้) 
▪ ในบางรายการทัวร ์ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ า

มาตรฐานได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์  ซึ่งจะ
รบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีขอ้ก าหนดที่

ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดินทางเป็นครอบครวั (Family) 
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วันท าการ  
การขอวีซ่าประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวซี่าในกลุ่มประเทศ

เชงเกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน) ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย ์ และหนงัสือรบัรองบรษิัทที่คดัไวไ้ม่เกิน 1 เดือน พรอ้ม
วตัถปุระสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 4-6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชเีงินฝากยอ้นหลงั 4-6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัไม่เกิน 7-10 วนัก่อนการยื่นวซี่า ควรเลือกเล่มที่มกีารเขา้
ออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อใหเ้หน็ว่ามฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชใีดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรอง
ค่าใชจ้า่ยในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชกีระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษิัท
จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง ท่านที่มิไดเ้ดินทางไปดว้ยจะตอ้งท าจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา/มารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดินทางดว้ย จะตอ้งไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบรษิัทฯ ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตุผลใดกต็าม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกรอ้งคืนค่าวีซา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


