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BBBIIIGGG   PPPRRROOO   222   
“““BBBeeelllgggiiiuuummm---NNNeeettthhheeerrrlllaaannnddd---FFFrrraaannnccceee   888   DDDaaayyysss”””   

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

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสมัภาระ และการเช็คอิน  
จากนัน้เชิญรอ ณ ห้องพกัผู้ โดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง 
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วันท่ี 2 บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เมืองมรดกโลกบรูจก์ - โบสถ์พระโลหติ - 
คินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์) - อัมสเตอร์ดัม 

เสาร์ 

00.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG934  
07.40 น. ถงึสนามบินบรัสเซลส์ (BRU) ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว รถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูเ่มืองบรูจก์ ศนูย์กลาง
ประวตัิศาสตร์ของเมือง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองในมรดกโลกของยเูนสโก หรืออีก
ช่ือหนึง่คือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมีความส าคญัในทางศิลปะในยุค
จิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์ตอนต้น น าคณะเท่ียวชมเมืองบรูจก์ ซึง่เป็นเมืองท่ี
งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ ๆ ท่ีตัง้คร่อมอยู่เหนือล าคลอง บ้านหลงัคา
ทรงจัว่ และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศท่ีท่านสามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง 
ชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษท่ี 13 ชมศาลาวา่การ (Town Hall) แบบโกธิค 
และหอประชมุสงฆ์ (Cloth Hall) ซึง่มีหอระฆงัสงูถงึ 300 ฟตุ (88 เมตร) 
จากนัน้น าคณะ ชมโบสถ์พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่
จะมีการแห่พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัท่ีพระเยซูเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

(40 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย หลงัอาหาร น าคณะเดินทางเข้าสูก่รุงอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ระหวา่งทางแวะ เมืองคินเดอร์ไดค์ (Kinderdijk) หมูบ้่านกงัหนัลมท่ีขึน้ช่ืออีก
แห่งหนึง่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึง่อยู่ทางตอนใต้ของฮอลแลนด์ เป็นกลุม่
กงัหนัเก่าแก่ 19 ตวั เรียงรายเลียบคลอง ท่ีน่ีได้รับการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การยเูนสโก ในปี 1997 จนได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางเข้าสูก่รุง
อมัสเตอร์ดมั   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCHIPOL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelschiphol.nl 
วันท่ี 3 หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - ล่องเรือ

หลังคากระจก - สถาบันเพชร - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์ 
อาทติย์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.hotelschiphol.nl/
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09.00 น. น าท่านสูภ่มูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั 
ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว 
ดชัต์ ท่ีใช้กงัหนัลมกวา่ร้อยแหง่ในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17-18 
โดยท าหน้าท่ีผลิตน า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายใน
หมูบ้่านแห่งนีย้งัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม 
นาฬิกา ร้านขายเคร่ืองกาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill) แล้วพาท่านเข้าสู่
หมูบ้่านประมงโฟเลนดมั ท่ียงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิมด้วยชุดแตง่กายพืน้เมือง 
อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมืองพร้อมหาซือ้ของท่ีระลกึ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
บ่าย น าคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก 

เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์
ถกูสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวา่งลอ่งเรือผ่าน
บ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
ของอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอดสง่ท่านท่ีสถาบนัเจียระไนเพชร (Diamond 
Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องวา่
ดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณีท่ีมีคา่ท่ีสดุ ส าหรับท่านท่ี
ต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้คา่ เชิญท่านเลือกซือ้เพชรชัน้ดีพร้อมรับรองด้วย 
Certificate จากบริษัทฯท่ีมีช่ือเสียง จากนัน้เดินทางเข้าสูย่า่นใจกลางเมืองอนั
เป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ีนกัท่องเท่ียว
นิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจกลางจตัรัุส และ
ถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอมัสเตอร์ดมั หรืออีกช่ือ
หนึง่คือย่าน Red Light District แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
อมัสเตอดมัได้ช่ือว่ามีถนนช้อปปิง้ท่ีน่าตื่นตาต่ืนใจไมแ่พ้เมืองหลวงใดๆ ใน
ยโุรป 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOTEL SCHIPOL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.hotelschiphol.nl 
วันท่ี 4 อัมสเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ - 

อะตอมเม่ียม 
จันทร์ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสูก่รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม น า

ท่านแวะไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากท่ีปิดซอ่มแซมด้วยงบ
กวา่ 27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก 
แบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลม ๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่
เปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม 

(224 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
13.00 น. น าคณะชมแกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็อง-ปลสัเดอบรูว์แซล จตัรัุสอนั

งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเท่ียวทั่วโลก หรือ
แม้แต่อาร์คดชัเชส อิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮู
โก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนช่ือดงัยังกล่าวถึง พาท่านไปชมรูปปัน้
แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนูน้อยท่ีโด่งดงัจนกลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง  
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อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมือง หรือเลือกซือ้สินค้าพืน้บ้าน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบล
เย่ียมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลต กว่า 
2,000 ร้าน, ผ้าปักลกูไม้ หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยท่ีหาชิมได้ไมย่าก, เบียร์
ท้องถ่ินกวา่ 80 ชนิด  

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.com 
วันท่ี 5 บรัสเซลส์ - มหานครปารีส อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าคณะออกเดินทางสูม่หานครปารีส, ประเทศฝร่ังเศส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชัน้

น าของโลก 
(320 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย เท่ียวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยคุกอธิค ตัง้อยู่

ทางฝ่ังตะวนัออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น า้ (อิลเดอลาซิเต้) ได้ รับการ
บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนส าคัญท่ีสุดคนหนึ่งของ
ฝร่ังเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดบักระจกสี (stained glass) ระหว่าง
การปฏิวัติฝ ร่ังเศส มหาวิหารแห่งนี ไ้ด้ รับความเสียหายอย่างหนัก งาน
ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และได้มีการบูรณะครัง้
ใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ น าท่านไปถ่ายรูป
กบัโบสถ์แองวาลีดส์อนังามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหาร บก 
(L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างท่ีเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด รถโค้ช
น าท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ท่ี
ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส , สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝร่ังเศสท่ี
ออกแบบไว้อย่างงดงาม , ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึน้ เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน , ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-
Elysees) เป็นถนนสายส าคัญมีความยาว 2 กม. ร่มร่ืนไปด้วยเงาต้นปาตาน
สองฝ่ัง มีทัง้ร้านค้าชัน้น า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น า้พุ ภัตตาคารชัน้เลิศ 
ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนท่ีมีสีสนัตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ช่ือว่าเป็นถนนท่ี
สวยท่ีสุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในร้านค้าช่ือดังอาทิ Louise Vuitton, 
Chanel เป็นต้น 

 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันท่ี 6 พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปป้ิงดวิตีฟ้รี - ห้างแกลลอร่ี ลาฟาแยตต์ พุธ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. น าคณะออกเดินทางสูพ่ระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสดุในปฐพี ตัง้อยู่

ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของ
พระราชวังนี ไ้ด้ รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าชมความงามของ
พระราชวงัภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั, ห้องเทพได
อาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวงัล้วนมีค่าด้วย
ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามล า้คา่ท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
13.00 น. อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ท่ีโด่งดงัของฝร่ังเศสในแกลลอรีลาฟาแยตต์  

http://www.marriott.com/
http://www.marriott.com/
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ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน า้หอม, เคร่ืองส าอางค์, 
เคร่ืองประดบั, เคร่ืองแต่งกายในร้าน Duty Free ท่ีคืนภาษีให้กับนักท่องเท่ียว
โดยเฉพาะ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.marriott.com 

วันท่ี 7 ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ พฤหัสบดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.30 น. น าคณะออกเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่าน

ได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG931  
วันท่ี 8 เดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ ศุกร์ 
05.55 น. น าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL SGL 
USED 

SGL 
Supp 

NO TKT 
ADL / CHD 

18-25 พ.ค. 2561 
68,000.- 61,900.- 54,900.- 13,500.- 8,000.- -24,000.- 

-22,000.- 
1-8 มิ.ย. 2561 
8-15 มิ.ย. 2561 
22-29 มิ.ย. 2561 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมที่ระบ ุ
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ที่ระบใุนรายการ  
 คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่

ทา่นจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตยีงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปสว่นใหญ่
จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade 
Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ  
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น) 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บ.เอ ดบัเบิล้ย ู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั แบบ OASIS TRIPPER PLAN 

คุ้มครองการสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 75 ปี ไมเ่กิน 
3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถงึประกนัสขุภาพท่ี
ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของ
สมัภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจอง
ทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของทา่นเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ช ในยโุรปก าหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ทา่น / วนั 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 

http://www.marriott.com/
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 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ
เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

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

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมปีระสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง 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, ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเทีย่วได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44-30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29-15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14-1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี

ซา่ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยู่
ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่ 
ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนั
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวซีา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การ
ยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากวา่ 20 ทา่น โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, 
อบุตัิเหต ุ ฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนัเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN 
ของ บริษัท เอ ดบัเบิลย ูพี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั  ที่ระบคุวามรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการ
หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยี

คา่ใช้จา่ย  
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ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ ก าหนด ซึง่ทาง
บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน
ไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว 
กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีทีต่ัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงิน
คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, 

ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บั
เง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบิน
เทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation)  
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัทีม่ีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 เตียง / 

ส าหรับผู้พกั 3 ทา่น (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ทา่น 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพกั 1 

ทา่น 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง 

(Triple Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมีความ
แตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ใน
การปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี
อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากทา่นต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ 

ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ 
หรือ สลบัโปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมกีารลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดให้แก่ทา่น 
เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนั
เดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋า
ขึน้ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 
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 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินที่ทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 
(18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร 

อนัเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะ
รับผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่ง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดที่

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันท าการ  
การขอวีซา่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ เดนิทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือด้วยตนเอง   

ณ ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมีวซีา่ในกลุม่ประเทศ

เชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวิีซา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 

รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิ

บตัร ในกรณีอายไุมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท (ภาษาองักฤษ) /สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไมเ่กิน 1 เดือน พร้อม
วตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 4-6 เดือน 

 ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 4-6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัไมเ่กิน 7-10 วนัก่อนการยื่นวซีา่ ควรเลอืกเลม่ที่มกีารเข้า
ออกของเงินสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เหน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไม่
เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรอง
คา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ ทา่นท่ีมิได้เดินทางไปด้วยจะต้องท าจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา/มารดา ผู้ไมไ่ด้เดินทางด้วย จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ 
ที่วา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 
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 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดนิทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด
แตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีที่ทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจาก
การขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม 
ทา่นไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


