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 ร่วมเปิดเส้นทางการบินใหม่กบัสายการบินไทยบินลดัฟ้าสูก่รุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม  ท่องเท่ียวยโุรป 3 ประเทศ เพ่ือน
บ้านท่ีมีอาณาเขตพรมแดนติดกนับนเส้นทางอนัแสนโรแมนตกิ เร่ิมจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม เมืองท่ีเปรียบเสมือน
พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง จดุเร่ิมต้นของประชาคมยโุรป และแหลง่ผลิตช็อกโกแลตสง่ออกทัว่โลก ประเทศเยอรมนี เมืองอาเคน่ เป็น
เมืองประวตัิศาสตร์ท่ีมีประวตัิยาวนานมาตัง้แตส่มยัโรมนั โดยพระจกัรพรรดิคารล์ (Kaiser Karl) หรือในช่ือองักฤษวา่ ชาร์ลเลอ
มนั (Charlemagne) เคยท าเมืองนีใ้ห้กลายเป็นจดุศนูย์กลางของยโุรป ในช่วงศตวรรษท่ี 9 ในตวัเมืองอาเคน่มีโบราณสถานท่ี
น่าสนใจอยู่มากมาย ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเลก็ๆท่ียงัคงวิถีแบบพืน้บ้าน การท าการประมงแบบดัง้เดิม และมีเอกลกัษณ์
ประจ าถ่ิน การแตง่กายแบบพืน้เมืองและการใช้รองเท้าไม้ ขอน าท่านจดุหมายปลายทางฝันของนกัท่องเท่ียว ผู้ รักธรรมชาติและ
วฒันธรรม สะดวกสบายโดยเท่ียวบินตรงของสายการบินไทย ด้วยบริการระดบัอนัแสนประทบัใจ 
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วนัท่ี 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ (เบลเย่ียม)  
21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 2

เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใน
เร่ืองสมัภาระและการเช็คอิน 

 

 
หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, 

เช่ารถโค้ช, จองท่ีพัก, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทวัร์ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  
การพลาดเท่ียวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบัติ, 
การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสยัอื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงินคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีช าระแล้ว เพราะทาง
บริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งท่ี
ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

วนัท่ี 2 บรัสเซลส์ - วอเตอร์ล ู- พิพิธภณัฑ์วอเตอร์ล ู- เมืองมรดกโลกอาเคน่   
00.30 น. เดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน  TG 934  
07.40 น. ถงึสนามบินบรัสเซลล์ หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสมัภาระแล้ว รถโค้ช

ปรับอากาศน าคณะเดินทางสูเ่มืองวอเตอร์ล ู (Waterloo) สมรภมูิท่ีนโปเลียน
พ่ายแพ้ครัง้สดุท้าย เม่ือปี ค.ศ. 1815 บรุุษแห่งสงครามและอ านาจ ถกูเนรเทศ
ออกไปอยู่เกาะแซงต์เฮเลน่าจนสิน้พระชนม์ ถ่ายรูปกบัอนสุาวรีย์สิงโต และชม
เร่ืองราวเก่ียวกบัมหาสงครามในรูปแบบ Panorama และพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ 
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองอาเคน่ (Aachen) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ รัฐนอร์ด
ไรน์-เวสท์ฟาเลน ดินแดนแห่งประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ ท่ีตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัตกทาง
ตอนเหนือของแมน่ า้ไรน์ รุ่มรวยด้วยสถาปัตยกรรมอนังดงาม ธรรมชาติอนัอดุม
สมบรูณ์ สปา และมหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ ช่วยดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวมาเยือนไม่
ขาดสาย 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  
13.00 น. น าท่านสูเ่ขตเมืองเก่าอาเคน่ ชมมหาวิหารแห่งเมืองอาเคน่ มีประวตัิศาสตร์อนั

ยาวนาน นบัเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวของเมือง และยงัถกูจดัให้เป็นมรดกโลก
ของยเูนสโก้ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคผสมกบักาโล-โรมนั ถกูสร้างขึน้ตัง้แต ่
ค.ศ. 786  มหาวิหารนีเ้คยถกูใช้เป็นสถานท่ีแตง่ตัง้กษัตริย์ของเยอรมนี ใน
สมยัก่อนมาแล้วหลายพระองค์ ลานกว้างด้านหน้าใช้เป็นท่ีรับรางวลัคาร์ลใน
ทกุๆปี รางวลัคาร์ลนีจ้ะมอบให้กบัผู้ ท่ีสง่เสริมสนัติภาพในยโุรป บคุคลท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีได้รับรางวลัคาร์ลมาแล้ว อาทิ บิล คลนิตนั, โทนี แบลร์ แล้วเท่ียวชม
เขตเมืองเก่า ศาลาเทศบาลเมือง (Rathaus) ผสมผสานและงดงามแบบโกธิค
และบาร็อค, จตรัุสเมืองเก่า (Katschhof)  ศนูย์กลางของเมือง สถานท่ีจดังาน
ส าคญัๆ,มหาวิทยาลยั  RWTH AACHEN เป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงั
มากในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นบัได้วา่เป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหนึง่ของยโุรป, 
ป้อมประตเูมืองโบราณ มีร้านอาหาร,คาเฟ่,ร้านหนงัสือ นอกจากนีเ้มืองอาเคน่
ยงัเคยเป็นสถานท่ีอาบน า้แร่ของทหารโรมนั ตัง้แตส่มยัก่อนคริสตกาล ซึง่จะ
เห็นได้จากสถานอาบน า้แร่และแหลง่น า้พรุ้อน ในปัจจบุนัมากกวา่ 30 แห่ง ท่ี
โดดเดน่ท่ีสดุคือ Elisenbrunnen โดยฮอลล์แห่งนีส้ร้างขึน้ในแบบนีโอคลาสสิค 
มีพืน้ท่ีครอบคลมุสายน า้ร้อนท่ีไหลอยู่ใต้พืน้ดินมากมาย ภายในมลีานน า้พ ุ
Elise ท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการรักษาโรค ซึง่ถกูน ามาใช้ตัง้แตส่มยัโบราณ ซึง่น า้
จากน า้พคุอ่นข้างจะมีกลิ่นแรงมากเน่ืองจากมีสารซลัเฟอร์อยู่มาก แตม่ีสรรพ 
คณุในการรักษาโรคคอ่นข้างมากเลยทีเดียว 
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18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN AACHEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั

เดียวกนั 
 

วนัท่ี 3 อาเคน่ - หมูบ้่านประมงโฟเลนดมั (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคนัส์ - จตัรัุสแดม  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. น าท่านสูภ่มูิภาคซานท่ีเมืองซานสคนัส์ ทางตอนเหนือของกรุงอมัสเตอดมั   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
13.00 น. เท่ียวชมหมูบ้่านประมงโฟเลนดมั ท่ียงัคงอนรัุกษ์วิถีแบบดัง้เดิมด้วยชดุแตง่กาย

พืน้ เมือง และยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมเก่า ๆ ไว้ รวมถงึการแตง่กายแบบ
พืน้เมือง และการใช้รองเท้าไม้ อาชีพของประชาชนพืน้เมืองยงัคงเป็นการ
ประมงเหมือนอดีตกาล อิสระให้ท่านเดินเลน่ชมเมือง จากนัน้ไปชมพิพิธภณัฑ์
เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ท่ีใช้กงัหนัลมกวา่
ร้อยแห่งในงานอตุสาหกรรม มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิต
น า้มนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมูบ้่านแห่งนีย้งัมี
พิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ี ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเคร่ือง
กาแฟและชา โรงหีบน า้มนั (Oil Mill)  แล้วเข้าสูก่รุงอมัสเตอดมั ย่านใจกลาง
เมืองเก่าอนัเป็นท่ีตัง้ของจตัรัุสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมในการมาเดินเท่ียวชมเมือง มีพระราชวงัหลวงเดิมตัง้อยู่ใจ
กลางจตัรัุส ถนนแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบกลางกรุงอมัสเตอร์ดมั  
เขต Red Light  District 

 
 

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

ระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ี 4 สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ลอ่งเรือหลงัคากระจก - สถาบนัเจียระไนเพชร  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. น าท่านเดินทางสูเ่มือง LISSE เพ่ือเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาต่ืนใจกบั

แปลงทิวลิปท่ีชดูอกอวดสีสนัหลากหลายสวยงาม นอกจากนีภ้ายในสวนท่ีกว้าง
ใหญ่แห่งนี ้ ยงัร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่ก่ิงก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, 
บงึใหญ่ให้ความชุ่มชืน้ สดช่ืน และพนัธุ์ไม้ดอกอื่นๆ อีกมากมายท่ีเปลี่ยน
สถานท่ีแห่งนีใ้ห้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้
บนัทกึภาพสวย ๆ ไว้เป็นท่ีระลกึ (ช่วงเทศกาลดอกทิวลิปมีขึน้ระหวา่งวนัท่ี 21 
มี.ค. - 20 พ.ค. 2013)  

 

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

เรือจะลอ่งไปตามล าคลองของเมือง ท่ีจะให้ท่านได้เหน็บ้านเรือนแบบชาวดชัต์ 
ถกูสร้างมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17 มีเอกลกัษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ท่ีมี
ตะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหวา่งลอ่งเรือผ่าน
บ้าน เรือนแพที่อยู่ริมคลองท่ีมีอยู่มากถงึ 2,500 หลงั แล้วไปชมเขตท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุของกรุงอมัสเตอดมั จากนัน้เรือจอดสง่ท่านท่ีสถาบนัเพชร (Diamond 
Factory) อตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องวา่
ดีท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก ชมขัน้ตอนการคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้
ช านาญ ตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนให้เป็นอญัมณีท่ีมีคา่ท่ีสดุ ในปัจจบุนัช่วง
ฝีมือชาวดชัต์สามารถ cutting ได้ 121 เหลี่ยม ท าให้เพชรมคีวามแวววาวมาก
ขึน้ ส าหรับท่านท่ีต้องการเป็นเจ้าของอญัมณีล า้ค่า เชิญท่านเลือกซือ้เพชรชัน้ดี
พร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯ ท่ีมีช่ือเสียง 

 
 

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

 

วนัท่ี 5 เดินทางสูเ่มืองบรูซจ์ - เท่ียวชมเมืองมรดกโลก - เก็นท์ - บรัสเซลล์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
08.00 น. เดินทางสูเ่มืองบรูกจ์ ศนูย์ประวตัิศาสตร์ของเมือง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองใน

มรดกโลกของยเูนสโก หรืออีกช่ือหนึง่คือ “เวนิสเหนือ” เป็นเมืองท่าและมี
ความส าคญัในทางศิลปะในยคุจิตรกรรมยคุเนเธอร์แลนด์ตอนต้น  

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local  
13.00 น. เท่ียวชมเมืองบรูซจ์ ซึง่เป็นเมืองท่ีงามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเลก็ๆ ท่ีตัง้คร่อม

อยู่เหนือล าคลอง บ้านหลงัคาทรงจัว่และสนามหญ้าอนัเขียวขจี บรรยากาศท่ี
ท่านสามารถพบเห็นได้ทัว่เมือง น าคณะผ่านชมป้อมปราการสมยัยคุศตวรรษท่ี 
13 ชมศาลาว่าการ (Town Hall) แบบโกธิค และหอประชมุสงฆ์ (Cloth Hall) 
ซึง่มีหอระฆงัสงูถงึ 300 ฟตุ (88 เมตร) จากนัน้น าคณะ ชมโบสถ์พระโลหิต
ศกัด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมีการแห่พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัท่ี
พระเยซูเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

 

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

ระดบัเดียวกนั 
 

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

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
09.00 น. น าคณะเดินทางสูเ่มืองเก้นท์ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุและมัง่คัง่ท่ีสดุในยโุรปเหนือ น า

ท่านเดินเท่ียวชมตวัเมือง เร่ิมจากการตัง้ถ่ินฐานท่ีปากแมน่ า้เชลดท์และแมน่ า้
ลิส เขตจตัรัุสเมืองเก่า,โบสถ์เซนต์นิโคลสั,หอระฆงัเบลฟรีย์ หมูอ่าคารเรียงราย
ริมฝ่ังแมน่ า้ถกูสร้างขึน้อย่างงดงาม โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเมืองใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 สมควรแก่เวลาเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์  

 

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

งบประมาณถงึ 27.5 ล้านยโูร ก็พร้อมท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุหนแห่ง ถือ
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีส าคญัแห่งหนึง่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ์
ออกแบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลกูเหลก็กลมๆ ขนาดยกัษ์  ซึง่
เปรียบเสมือนอะตอม จ านวน 9 ลกู แทน 9 จงัหวดัในเบลเย่ียม แล้วกลบัเข้าสู่
กรุงบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเย่ียม เมืองนีเ้ปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ์กลาง 
แจ้ง อาคารบ้านเรือนได้รับการอนรัุกษ์ไว้จากรัฐบาล จตรัุสกรองปลาซ (Grand 
Place) จตัรัุสอนังดงามท่ีสดุแห่งหนึง่ของยโุรป ได้รับการยกย่องจากนกัท่อง 
เท่ียวทัว่โลก หรือแม้แตอ่าร์คดชัเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปท่ี 2 แห่ง
สเปน, วิคเตอร์ ฮโูกและชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนกัเขียนช่ือดงัยงักลา่วถงึ แล้ว
พาท่านไปชมรูปปัน้แมนเนเก้นพิส รูปปัน้เจ้าหนนู้อยท่ีโดง่ดงั อิสระให้ท่านเดิน
เลน่ชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าของเมือง อาทิ ช็อกโกแลต เบลเย่ียมผลิต
ช็อกโกแลตกวา่ 172,000 ตนัตอ่ปี และมีร้านขายช็อกโกแลตกวา่ 2,000 ร้าน, 
ผ้าปักลกูไม้หรือลิม้ลองวาฟเฟิล ของอร่อยท่ีหาชิมได้ไมย่าก อิสระให้ท่านได้    
ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมย่าน  Av. Louise ย่านการค้าแหลง่ใหมข่องกรุงบรัส
เซลล์ ร้านบตูิกของสนิค้าช่ือดงัอาทิ Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Chanel, 
Longchamp ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Local  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั THON HOTEL BRUSSELS หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Ghent_April_2012-3.jpg
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วนัท่ี 7 เดินทางสูส่นามบินบรัสเซลส์ - เดินทางกลบักรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม Buffet  
10.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินกรุงบรัสเซลส์ เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ มีเวลาให้

ท่านได้ท า TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน 
 

13.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 935  
วนัท่ี 8 เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ  
05.35 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ 
จดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั  โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน 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    

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน : ระหวา่งเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2560 (ยกเว้นช่วงสงกรานต์) 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่น มีเตยีง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีง ทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single Supplement ) จ่ายเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ใหญ่หกัทา่นละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัทา่นละ 

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

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

คา่ทวัร์ตอ่ท่าน : เดินทางวนัท่ี 10-17 เมษายน 2560 
  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ทา่น) ทา่นละ   

 เด็กอาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ทา่น หรือ 2 ทา่น มีเตยีง ทา่นละ  
 เด็กอาย ุ4-8 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไมม่ีเตยีง ทา่นละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single Supplement ) จ่ายเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ใหญ่หกัทา่นละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน เดก็หกัทา่นละ 

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

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

ค่าทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 

 คา่รถโค้ชมาตรฐานยโุรป ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์วอเตอร์ล ู/ สวนเคอเคนฮอฟ / คา่ลอ่งเรือหลงัคากระจก  

โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น) ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ
เปลีย่นแปลงการจดัโรงแรมที่พกั หากช่วงวนัเดินทางตรงกบังานเทศกาล, การประชมุใหญ่, เทรดแฟร์ อนัมีผลท าให้
โรงแรมไมม่ีห้องพกัวา่ง หรือ การปรับราคาสงูขึน้กวา่ Contract Rates โดยจะเลอืกโรงแรมที่อยูใ่นระดบัเดียวกนั แต่
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน  คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะ
ประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจ ากดัในการรบัประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหนา้เพือ่ความ
เหมาะสม  

 คา่ทิปพนกังานขบัรถทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่อิตาล ี(เชงเก้น) **เป็นไปตามเง่ือนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑตูกลุม่เชงเก้น** 
 คา่ประกนัการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ FAST LANE 

TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสญูเสยีชีวิต/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ ส าหรับผู้ เอาประกนัภยัอายมุากกวา่ 16 ปีน้อยกวา่ 
75 ปี ไมเ่กิน 3,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศไมเ่กิน 2,000,000 บาท ทัง้นีค้รอบคลมุถึงสขุภาพ
ที่ไมไ่ด้เกิดจากโรคประจ าตวั 
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ความคุ้มครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระ
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และเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทวัร์ 
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเอง

ไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  
 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั Instyletravel เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์

และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดนิทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข 

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

                1.เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
                2.ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
                3.ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
                4.ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 

                           บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 
                           สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ท่ีมีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด  
                           ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ  
                           กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเทีย่วได้   
การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
High Season = เทศกาลสงกรานต์ (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตลุาคม (1 - 31 ต.ค.) /  
เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม ่(24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  

 ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั 
คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
หกัมดัจ า 10,000 บาท/ทา่น 

  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง 

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

  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง 
 ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW 

หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
หกั 100% ของคา่ทวัร์ 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึง่ แตท่า่น
สามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่ได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคดิคา่ใช้จ่ายเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่
เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไมอ่ยู่ในเง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

 หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่ด้วยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลกิตาม
เง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัิวซีา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอ
แนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวซีา่แบบกรุ๊ป 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าก่อน 15 
วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้า
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ โดยสทิธิประโยชน์ของทา่นจะได้รับจากการซือ้ประกนั
เพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ที่ระบคุวาม
รับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมอืง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนี
เข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดนิทางกลบั ทา่นจะต้อง

ช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัท
ฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบ
กบัเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม ่

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

แอร์ไลน์ 100 %, สว่นสายการบิน ฟินแอร์, ลฟุฮนัซา่, สแกนดเินเวยีนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพักแบบ Twin คือห้องพกัท่ีมีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟตุ 2 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพกัท่ีเตียงขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง+3.5 ฟตุ 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟตุ 3 

เตียง / ส าหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการวางผงัมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ประเทศ)  

 ห้องพักแบบ Single คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตียงในหนึง่ห้อง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตียง / ส าหรับ

พกั 1 ท่าน 
 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมี
ความแตกต่างกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 
หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE 
USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
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 การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า
การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจองผา่น
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าให้ทา่น
ไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่กีารคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าทีใ่นชว่งวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมีกระเป๋าเพิ่มเตมิ 

ทา่นจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้
ลงได้  ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยโูร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
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 ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต า่กวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่การ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

การสบูบหุร่ี (Smoking Area) 
 ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสบูบหุร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีตา่ง ๆ จะมีข้อก าหนดทีช่ดัเจน

ในเร่ืองการสบูบหุร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผู้สบูบหุร่ี ทัง้นีเ้นื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 
การเดินทางเป็นครอบครัว (Family) 
 หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผู้สงูอาย ุ มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและ
ครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

เอกสารในการย่ืนวีซา่ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ 
(ในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ขอความกรุณาทกุท่านแสดงตนที่สถานทตูเนเธอร์แลนด์ด้วยตนเอง) 
 พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายไุมต่ ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

ประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัิวีซา่ 
 รูปถ่ายสีขนาด 5X4 เซนติเมตร จ านวน 2 ใบพืน้หลงัเป็นสีขาว (ไมใ่ช่รูปขาวด าและห้ามสแกน)  รูปถ่ายต้องมองเห็นตาและ

ใบหน้าชดัเจน ไมม่ีสิ่งใดปกปิดใบหน้า ไมยิ่ม้ หรือสวมแวน่ตา หมวก หรือคลมุผม ยกเว้นกรณีท่ีต้องสวมใสต่ามข้อบงัคบัทาง
ศาสนารูปถ่ายจะต้องคมชดั ควรมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / 
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ส าเนาสตูิบตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท อายไุมเ่กิน1เดือนก่อนวนัย่ืนวีซา่ / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้

โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไป
ท่องเท่ียว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   

 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 3  เดือนก่อนวนั
ย่ืนวีซา่ พร้อมวตัถปุระสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดอืน 

 สเตทเม้นท์จากทางธนาคาร ย้อนหลงั 3 เดือนอพัเดทถงึเดือนปัจจบุนัและอพัเดทไมเ่กิน 7 วนัก่อนวนัย่ืนวีซา่ ควรเลือกเลม่ท่ี
มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึง่ในการย่ืนขอวีซา่ 
ต้องออกหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 6แล้ว 
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุ
ช่ือผู้ เดินทางและเหตผุลท่ีจดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษฉบบัจริง อายไุมเ่กิน1เดอืน
ก่อนวนัย่ืนวีซา่   

 กรณีท่ีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 
จะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมี
นายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนบิดาและมารดา 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้วา่ท่านจะถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม ่ ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซา่ของทา่น 
เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไมผ่่านการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใด
ก็ตาม ท่านไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคนืคา่วีซา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 
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