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EUROPEAN HOLIDAY ร่วมเปิดเส้นทางการบนิใหม่กบัสายการบนิไทยบินลดัฟ้าสูก่รุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม  
ท่องเท่ียวยโุรป 3 ประเทศ เพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขตพรมแดนติดกนับนเส้นทางอนัแสนโรแมนติก เร่ิมจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยี่ยม เมืองที่เปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง จดุเร่ิมต้นของประชาคมยโุรป และแหลง่ผลติช็อกโกแลตสง่ออกทัว่โลก 
ประเทศเยอรมนี เมืองอาเค่น เป็นเมืองประวติัศาสตร์ที่มีประวติัยาวนานมาตัง้แต่สมยัโรมนั โดยพระจกัรพรรดิคารล์ (Kaiser 
Karl) หรือในชือ่องักฤษว่า ชาร์ลเลอมนั (Charlemagne) เคยท าเมืองนีใ้ห้กลายเป็นจดุศนูย์กลางของยโุรป ในช่วงศตวรรษที่ 9 
ในตวัเมืองอาเค่นมีโบราณสถานท่ีน่าสนใจอยู่มากมาย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเลก็ๆท่ียงัคงวิถีแบบพืน้บ้าน การท าการ
ประมงแบบดัง้เดิม และมีเอกลกัษณ์ประจ าถิ่น การแต่งกายแบบพืน้เมืองและการใช้รองเท้าไม้ ขอน าท่านจดุหมายปลายทางฝัน
ของนกัท่องเท่ียว ผู้ รักธรรมชาติและวฒันธรรม สะดวกสบายโดยเท่ียวบนิตรงของสายการบนิไทย ด้วยบริการระดบัอนัแสน
ประทบัใจ 
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วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) ศกุร์ 
21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู 2

เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบนิไทย เจ้าหน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 

 
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเคร่ืองบิน, 

เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การลา่ช้าของสายการบนิ,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วนัท่ี 2 บรัสเซลส์ - วอเตอร์ล ู- พิพิธภณัฑ์วอเตอร์ล ู- เมืองมรดกโลกอาเค่น  เสาร์ 
00.30 น. เดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์โดยสายการบนิไทย เที่ยวบิน  TG 934  
07.40 น. ถงึสนามบนิบรัสเซลล์ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้ว รถโค้ช

ปรับอากาศน าคณะเดินทางสูเ่มืองวอเตอร์ล ู (Waterloo) สมรภมูิที่นโปเลยีน
พ่ายแพ้ครัง้สดุท้าย เมื่อปี ค.ศ. 1815 บรุุษแห่งสงครามและอ านาจ ถกูเนรเทศ
ออกไปอยู่เกาะแซงต์เฮเลน่าจนสิน้พระชนม์ ถ่ายรูปกบัอนสุาวรีย์สงิโต และชม
เร่ืองราวเกี่ยวกบัมหาสงครามในรูปแบบ Panorama และพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ 
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองอาเค่น (Aachen) เมืองท่องเท่ียวที่ส าคญัของ รัฐนอร์ด
ไรน์-เวสท์ฟาเลน ดินแดนแห่งประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ ที่ตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัตกทาง
ตอนเหนือของแม่น า้ไรน์ รุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมอนังดงาม ธรรมชาติอนัอดุม
สมบรูณ์ สปา และมหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ ช่วยดงึดูดให้นกัท่องเท่ียวมาเยือนไม่
ขาดสาย 

(16 ก.ม.) 

 
(153 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านสูเ่ขตเมืองเก่าอาเค่น ชมมหาวิหารแห่งเมืองอาเค่น มีประวติัศาสตร์อนั

ยาวนาน นบัเป็นจดุดึงดดูนกัท่องเท่ียวของเมือง และยงัถกูจดัให้เป็นมรดกโลก
ของยเูนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกูสร้างขึน้ตัง้แต่ 
ค.ศ. 786  มหาวิหารนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานท่ีแต่งตัง้กษัตริย์ของเยอรมนี ใน
สมยัก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นท่ีรับรางวลัคาร์ลใน
ทกุๆปี รางวลัคาร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ที่ส่งเสริมสนัติภาพในยโุรป บคุคลที่มี
ชื่อเสยีงที่ได้รับรางวลัคาร์ลมาแล้ว อาทิ บิล คลินตัน, โทนี แบลร์ แล้วเท่ียวชม
เขตเมืองเก่า ศาลาเทศบาลเมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิค
และบาร็อค, จตรัุสเมืองเก่า (Katschhof)  ศนูย์กลางของเมือง สถานท่ีจดังาน
ส าคญัๆ,มหาวิทยาลยั  RWTH AACHEN เป็นมหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสยีงโด่งดงั
มากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นบัได้ว่าเป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ่งของยโุรป, 
ปอ้มประตเูมืองโบราณ มีร้านอาหาร,คาเฟ่,ร้านหนงัสอื นอกจากนีเ้มืองอาเค่น
ยงัเคยเป็นสถานท่ีอาบน า้แร่ของทหารโรมนั ตัง้แต่สมยัก่อนคริสตกาล ซึง่จะ
เห็นได้จากสถานอาบน า้แร่และแหลง่น า้พรุ้อน ในปัจจบุนัมากกว่า 30 แห่ง ที่
โดดเด่นที่สดุคือ Elisenbrunnen โดยฮอลล์แห่งนีส้ร้างขึน้ในแบบนีโอคลาสสิค 
มีพืน้ท่ีครอบคลมุสายน า้ร้อนท่ีไหลอยู่ใต้พืน้ดินมากมาย ภายในมีลานน า้พ ุ
Elise ที่มีชื่อเสยีงทางด้านการรักษาโรค ซึง่ถกูน ามาใช้ตัง้แต่สมยัโบราณ ซึง่น า้
จากน า้พคุ่อนข้างจะมีกลิน่แรงมากเน่ืองจากมีสารซลัเฟอร์อยูม่าก แต่มีสรรพ 
คณุในการรักษาโรคค่อนข้างมากเลยทีเดียว 

 

 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN AACHEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั www.galahotels.com 

http://www.galahotels.com/
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เดียวกนั  
วนัท่ี 3 อาเค่น - หมู่บ้านประมงโฟเลนดมั (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคนัส์ - จตัรัุสแดม อาทิตย์ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.00 น. น าท่านสูภ่มูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั  (248 ก.ม.) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เท่ียวชมหมู่บ้านประมงโฟเลนดมั ที่ยงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิมด้วยชดุแต่งกาย

พืน้ เมือง และยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมเก่า ๆ ไว้ รวมถงึการแต่งกายแบบ
พืน้เมือง และการใช้รองเท้าไม้ อาชพีของประชาชนพืน้เมืองยงัคงเป็นการ
ประมงเหมือนอดีตกาล อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมือง จากนัน้ไปชมพิพิธภณัฑ์
เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ที่ใช้กงัหนัลมกว่า
ร้อยแห่งในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แต่ศตวรรษที ่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลิต
น า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พพิิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ือง
กาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill)  แล้วเข้าสูก่รุงอมัสเตอดมั ย่านใจกลาง
เมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่
นกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มพีระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจ
กลางจตัรัุส ถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั  
เขต Red Light  District 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วนัท่ี 4 สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ลอ่งเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชร จนัทร์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ต่ืนตาต่ืนใจกบั

แปลงทิวลิปที่ชดูอกอวดสสีนัหลากหลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้าง
ใหญ่แห่งนี ้ ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, 
บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ สดชื่น และพนัธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายที่เปลีย่น
สถานท่ีแห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้
บนัทกึภาพสวย ๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทิวลปิมีขึน้ระหว่างวนัท่ี 21 
มี.ค. - 20 พ.ค. 2013)  

(38 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าคณะเท่ียวชมกรุงอมัสเตอร์ดมั ด้วยบรรยากาศการลอ่งเรือหลงัคากระจก 

เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดชัต์ 
ถกูสร้างมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17 มเีอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มี
ตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างลอ่งเรือผ่าน
บ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่
ที่สดุของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอดสง่ท่านที่สถาบนัเพชร (Diamond 
Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่า
ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลอืกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณีที่มีค่าที่สดุ ในปัจจบุนัช่วง
ฝีมือชาวดชัต์สามารถ cutting ได้ 121 เหลีย่ม ท าให้เพชรมีความแวววาวมาก
ขึน้ ส าหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่านเลอืกซือ้เพชรชัน้ดี
พร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ ทีม่ีชื่อเสยีง 

 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วนัท่ี 5 เดินทางสูเ่มืองบรูซจ์ - เท่ียวชมเมอืงมรดกโลก - เกน็ท์ - บรัสเซลล์ องัคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 

http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/
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08.00 น. เดินทางสูเ่มืองบรูกจ์ ศนูย์ประวติัศาสตร์ของเมือง ได้รับเลอืกให้เป็นเมืองใน
มรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกชื่อหนึง่คือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมี
ความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์ตอนต้น  

(251 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
13.00 น. เท่ียวชมเมืองบรูซจ์ ซึง่เป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ๆ ที่ตัง้คร่อม

อยู่เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศที่
ท่านสามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง น าคณะผ่านชมปอ้มปราการสมยัยคุศตวรรษที ่
13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชมุสงฆ์ (Cloth Hall) 
ซึง่มีหอระฆงัสงูถงึ 300 ฟุต (88 เมตร) จากนัน้น าคณะ ชมโบสถ์พระโลหิต
ศกัด์ิสทิธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมีการแห่พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัท่ี
พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL BRUGGE CENTRUM HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.novotel.com 

 
วนัท่ี 6 เก้นท์ - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จตัรัุสกรองปลาซ (Grand Place) - ชมรูปปัน้

แมนเนเก้นพิส - ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
พธุ 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองเก้นท์ เมืองที่ใหญ่ที่สดุและมัง่คัง่ที่สดุในยโุรปเหนือ น า

ท่านเดินเที่ยวชมตวัเมือง เร่ิมจากการตัง้ถิ่นฐานที่ปากแม่น า้เชลดท์และแม่น า้
ลสิ เขตจตัรัุสเมืองเก่า,โบสถ์เซนต์นิโคลสั,หอระฆงัเบลฟรีย์ หมู่อาคารเรียงราย
ริมฝ่ังแม่น า้ถกูสร้างขึน้อย่างงดงาม โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสยีงที่สดุของเมืองใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 สมควรแก่เวลาเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์  

(51 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 
13.00 น. น าท่านไปถ่ายรูปกบัอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลงัจากที่ปิดซ่อมแซมด้วย

งบประมาณถงึ 27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมทีจ่ะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัแห่งหนึง่ ที่นกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ 
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลมๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่
เปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเยี่ยม แล้วกลบัเข้าสู่
กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยี่ยม เมืองนีเ้ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลาง 
แจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้จากรัฐบาล จตรัุสกรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรัุสอนังดงามที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรป ได้รับการยกย่องจากนกัท่อง 
เท่ียวทัว่โลก หรือแม้แต่อาร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลปิที่ 2 แห่ง
สเปน, วิคเตอร์ ฮโูกและชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนชื่อดงัยงักลา่วถึง แล้ว
พาท่านไปชมรูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดิน
เลน่ชมเมืองหรือเลอืกซือ้สนิค้าของเมือง อาทิ ช็อกโกแลต เบลเยี่ยมผลติ
ช็อกโกแลตกว่า 172,000 ตนัต่อปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกว่า 2,000 ร้าน, 
ผ้าปักลกูไม้หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชมิได้ไม่ยาก อิสระให้ท่านได้    
ช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมย่าน  Av. Louise ย่านการค้าแหลง่ใหม่ของกรุงบรัส
เซลล์ ร้านบติูกของสนิค้าชื่อดงัอาทิ Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, 
Longchamp ให้ท่านได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั www.thonhotels.com 
วนัท่ี 7 เดินทางสูส่นามบนิบรัสเซลส์ - เดินทางกลบักรุงเทพฯ พฤหสับดี 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบนิกรุงบรัสเซลส์ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินท่ี TG 935  
วนัท่ี 8 เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ ศกุร์ 

http://www.novotel.com/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Ghent_April_2012-3.jpg
http://www.thonhotels.com/
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05.35 น. สายการบนิไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจากการ 
จดัโปรแกรมของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั 

ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
ก าหนดวนัเดินทาง 

31 มี.ค.-7เม.ย. 2560 10-17 เม.ย.2560 28 เม.ย.- 5 พ.ค.2560 05 - 12 พ.ค.2560 
12-19 พ.ค.2560    

ค่าทวัร์ต่อท่าน : ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2560 (ยกเว้นช่วงสงกรานต์) 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single Supplement ) จ่ายเพิ่มท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เดก็หกัท่านละ 

85,000.- 
77,000.- 
68,000.- 
12,500.- 

-25,500.- 
-18,500.- 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางวนัท่ี 10-17 เมษายน 2560 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   

 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single Supplement ) จ่ายเพิ่มท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ ผู้ใหญ่หกัท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบนิ เดก็หกัท่านละ 

93,000.- 
84,000.- 
75,000.- 
12,500.- 

-32,500.- 
-23,500.- 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 ค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์วอเตอร์ล ู/ สวนเคอเคนฮอฟ / ค่าลอ่งเรือหลงัคากระจก  

โรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงการจดัโรงแรมท่ีพกั หากช่วงวนัเดนิทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าให้
โรงแรมไม่มีห้องพกัวา่ง หรือ การปรับราคาสงูขึน้กวา่ Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมท่ีอยู่ในระดบัเดียวกนั แต่
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน  คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลศิรสกบัอาหารท้องถิ่นในแตล่ะ
ประเทศ ในกรณีทีท่านมีขอ้จ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความ
เหมาะสม  

 คา่ทิปพนกังานขบัรถท่องเท่ียวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คา่ประกนัการเดนิทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสียชีวติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ ส าหรับผู้เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพ
ท่ีไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระ
และเท่ียวบนิ กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
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 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่

ท่านรู้จกัและเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 
วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอื
ลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลกิ
การเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
                         ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

                1.เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
                2.ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
                3.ผู้เดนิทางท่ีบง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
                4.ท่านท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดนิทางกบัทัวร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

                           บคุคลท่ีมีความประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ ท่ีดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 
                           สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ ท่ีไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ ท่ีก่อหวอด  
                           ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดนิทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ  
                           กบัผู้ ร่วมคณะท่านอ่ืนหรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้   
การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกิก่อนออกเดนิทาง 59 - 45 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 

  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 44 - 30 วนั  
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
หกั 50% ของคา่ทวัร์ 

  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดนิทาง 
 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรือ NO SHOW 

หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แตท่่าน
สามารถหาผู้เดนิทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิม่คือคา่วีซ่า และคา่
เปล่ียนช่ือตัว๋เท่านัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ท่ี NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของท่านไมไ่ด้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่า ไมว่า่ด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลกิดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านไมแ่น่ใจวา่จะได้รับการพจิารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี ้ การล่าช้า
ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิม่เติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ท่ีระบคุวาม
รับผดิชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนี
เข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 
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การขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดนิทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดนิทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบนิ (Air Ticket) 
 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้อง

ช าระคา่ใช้จ่ายส่วนตา่งท่ีสายการบนิเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้
เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่านไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบนิสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ 

การสะสมไมล์ของสายการบนิ (Mileage Claim ) 
 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียน

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คดิตามอตัราท่ีทางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพิม่ท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัแบบ Twin คือห้องพกัที่มีเตียงเด่ียวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพกัแบบ Double คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Triple Room คือห้องพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ประเทศ)  

 ห้องพกัแบบ Single คือห้องพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัแบบ Double Single Used คือห้องพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 การจดัโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกับวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมไิด้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานท่ีดงักล่าวได้ แตห่ากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึ่งเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดนิทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
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  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิม่เติม 
ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้
ลงได้  ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิ คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิท่ีท่านไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

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

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีต้องมีบินด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดนิทาง 
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผดิชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบนิ ทางสายการบนิผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรับผดิชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ท่าน 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดท่ีชดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้น่ืองจากสขุภาพของคนส่วนรวม 
การเดนิทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการยื่นวีซา่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วนัท าการ 
(ในการยื่นค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเนเธอร์แลนด์ด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่่าจะเคยมีวีซ่าในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนมุติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสขีนาด 5X4 เซนติเมตร จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน)  รูปถ่ายต้องมองเห็นตาและ

ใบหน้าชดัเจน ไมม่ีสิง่ใดปกปิดใบหน้า ไม่ยิม้ หรือสวมแว่นตา หมวก หรือคลมุผม ยกเว้นกรณีที่ต้องสวมใสต่ามข้อบงัคบัทาง
ศาสนารูปถ่ายจะต้องคมชดั ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / 
ส าเนาสติูบตัร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  

 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท อายไุม่เกิน1เดือนก่อนวนัยื่นวีซ่า / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้
โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไม่เกิน 3  เดือนก่อนวนั
ยื่นวีซ่า พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 สเตทเม้นท์จากทางธนาคาร ย้อนหลงั 3 เดือนอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนัและอพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนวนัยื่นวีซ่า ควรเลอืกเลม่ที่
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มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซ่า 
ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้ เดินทางและเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องม ี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษฉบบัจริง อายไุม่เกิน1เดือน
ก่อนวนัยื่นวีซ่า   

 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกบับดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บดิา, มารดา 
จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนบดิาและมารดา 

 การบดิเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซี่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมม่ีสทิธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 

 


