เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมัน – ลักซ์เซมเบิรก์ 10 วัน
เห็นชื่อประเทศแล้วอย่าพึง่ มองข้ามไปหากท่านยังไม่ได้ดูเมืองทีไ่ ปเทีย่ ว เรามัน่ ใจว่าเมืองส่วนใหญ่ท่านยังไม่เคยไป เส้นทางนี้
เราจะเน้นเมืองน่ารักๆ ทีค่ นยุโรปเองเท่านัน้ รูจ้ กั เพราะเป็ นเมืองสวย น่ารัก มีเสน่หแ์ บบเฉพาะของตัวเอง รับรองครับว่าหากท่านได้
ไปท่านจะต้องชอบแน่นอน.. (งานเทศกาลดอกทิวลิป สวนเคอเคนฮอฟ มีระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2560)
สายการบิน
โรงแรม
รถโค้ช
อาหาร
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทย บินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป
มาตรฐานยุโรป
เช้าแบบอเมริกนั , กลางวัน-คํา่ แบบเอเชีย และพื้นเมืองบ้างสลับกัน
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
อาจดูวา่ หลายประเทศ แต่จริงๆ แล ้วไม่ไกลกันเพราะเป็ นตะเข็บรอยต่อ 5 ประเทศ ซึง่ เราสามารถระบุระยะเวลา
เดินทางได้ทกุ เมือง โปรดดูรายละเอียด

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 3 เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั คอยให้
การต้อนรับ

วันที่สอง
00.30 น.
07.40 น.

กรุงเทพฯ – บรัสเซลล์(เบลเยี่ยม)– เฮก(เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดมั
ออกเดินทางสู่บรัสเซลล์ โดยเทีย่ วบินที่ TG 934
ถึงสนามบินกรุงบรัสเซลล์ (BRUSSELS) เมืองหลวงประเทศ
เบลเยี่ยม นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แลว้
เดินทางสู่กรุงเฮก (HAGUE / 2 ชม.) นําท่านชมเมืองจําลอง
มาดูโรดัม (MADURODUM) เมืองตุก๊ ตาอันดับ 1 ของโลก ชม
การจําลองสิ่งก่อสร้างที่สาํ คัญภายในประเทศ มาสร้างในอัตราส่วน
1 ต่อ 25 นําชมและถ่ายภาพหน้าศาลโลก ผ่านชมกระทรวง ทบวง กรม ย่านสถานฑูตกงศุลต่างๆ และตัวเมือง
เฮก เมืองทีม่ กี ารวางผังเมืองดีทส่ี ุดเมืองหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง
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บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

นําท่านชมเมืองเดลฟท์ (DELFT) เมืองเล็กทีส่ ุดของเนเธอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ระหว่างร็อตเตอร์ดมั และกรุงเฮก นํา
ชมเมือ งเล็ก ๆ แต่ มีค วามสวยงามและมีค วามสํา คัญ ทางประวัติ ศ าสตร์อ ย่ า งมาก
เนื่องจากเป็ นทีพ่ าํ นักของ เจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ (WILLIAM OF ORANGE)
ในช่วงปี ค.ศ. 1572-1584 ผูต้ ่อสูเ้ พือ่ ทวงเอกราชคืนจากสเปน จนได้ช่อื ว่าเป็ นบิดาของ
GROTE
ประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสระเดินเล่นชมเมืองบริเวณจตุรสั กลางเมือง
MARKET
ชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ท่เี ก่าแก่ ท่สี ุดในเนเธอร์แลนด์ ชมโบสถ์เก่า
(OLD CHURCH) ที่มค
ี วามสูงเป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นทีฝ่ งั ่ พระศพเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจน์
และโบสถ์ใหม่ (NEW CHURCH) ออกแบบโดยเกาเปอร์ส สูง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1396-1496
โบสถ์สไตล์โกธิค เป็ นทีฝ่ งั พระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์ ชม OOSTPOORT ประตูเมืองเก่าทีย่ งั คงสภาพเดิม
และมีความสวยงาม แลว้ อิสระเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่มชี ่อื DELFTWARE เครื่องเครือ
บกระเบื้องสีฟ้าขาว ที่พบว่ามีตน้ กําเนิดมาจากเมืองจีนในศตวรรษที่ 17 แลว้ ออกเดินทางสู่อ มั สเตอร์ดมั
(AMSTERDAM / 1 ชม. 15 นาที) เมืองดอกไม้หลากสีสน
ั และกังหันลม ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ
อันสวยงามตลอดการเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยทุ่งเกษตร ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MERCURE AAN DE AMSTEL หรือ
ระดับเดียวกัน 2 คืน
อัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งลิ ส เซ่ (LISSE)
ที่ ต ั้ง ของสวนเคอเคนฮอฟ
(KEUKENHOF) นําท่านสู ่ “สวนเคอเคนฮอฟ” อุทยานทิวลิปทีม
่ ชี ่อื เสียงก้อง
โลก ให้เวลาท่านเดินชมสวนดอกไมท้ ่ไี ด้รบั การตกแต่งอย่างงดงามทัง้ ทิวลิป,
ไฮยาซินต์, ลิลลี่ และไม้ดอกไมป้ ระดับหลากสีหลายพันธุ ์ ชมไม้ประกวด
ชนะเลิศต่างๆ ภายในเรือนกระจกทีม่ ดี อกใหญ่สวยงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางกลับตัวเมืองอัมสเตอร์ดมั นําท่านล่องเรือชมความงดงามของตัวเมืองอัมสเตอร์ดมั ชมสถาปัตยกรรม
ของบ้านเรือนในช่วงศตวรรษที่ 16-18 สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนที่หนั หน้าสู่แม่นาํ้ ลําคลอง ชม
โรงงานเจียรนัยเพชรอันโด่งดัง จากนัน้ นําท่านสู่ย่านจตุรสั ดาม (DAM SQUARE) ศูนย์กลางของตัวเมือง
อัมสเตอร์ดมั และย่านช้อปปิ้ งทีค่ กึ คักอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อัมสเตอร์ดมั – กรีทรู น์ – โคโลญจน์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่กรีทูรน์ (GIETHOORN / 1 ชม. 30 นาที) เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ นําท่าน
ชมหมูบ่ า้ นเล็กๆ ตัง้ อยู่ตอนกลางของประเทศ ลอ้ มรอบด้วยทะเลสาบและลําคลองเล็กๆ และ
สะพานไม้โค้งอันน่ ารัก พาหนะในการเดินทางคือเรือ หมู่บา้ นนี้แทบไม่มถี นน จนได้รบั การ
ขนานนามว่า หมู่บา้ นไร้ถนน ชาวบ้านตัง้ ใจอนุ รกั ษ์รูปแบบการดํารงชีวิตแบบดัง้ เดิมนี้ไว้
จากนัน้ นําท่านล่องเรือชมเมืองความน่ ารักของเมืองนี้ แล ว้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
บันทึกภาพตามอัธยาศัย ชมพิพธิ ภัณฑ์ประจําหมูบ่ า้ น และเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่โคโลญจน์ (COLOGNE / 3 ชม.) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกําเนิดหัวนํา้ หอม
โอเดอโคโลญจน์ 4711 นําชมมหาวิหารโคโลญจน์ทง่ี ดงามสร้างเด่นสง่าอยู่รมิ ฝัง่ แม่นาํ้ ไรน์ ให้เวลาเดินเล่นหรือ
ช้อปปิ้ งย่านธุรกิจการค้าทีส่ าํ คัญ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
โคโลญจน์ – ค็อกเค่ม – โคเบลนซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม (COCHEM / 1 ชม. 30 นาที) เมือง
เล็กๆ ตัง้ อยู่บริเวณแม่นาํ้ โมเซล (MOSEL) นําชมปราสาทไรชส์บวร์ก
(REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตัง้
ตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่นาํ้ โมเซล เป็ นปราสาทเก่าแก่อายุนบั พันปี
ให้ท่านได้ชมความอลังการของป้ อมปราการอัศวินแห่งนี้ และชมวิวเมือง
อันสวยงามได้จากบนปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่เมืองโคเบลนซ์ (KOBLENZ) เมืองท่าสําคัญปากแม่นาํ้ โมเซล (MOSELLE RIVER) ทีไ่ หล
มาบรรจบกับแม่นาํ้ ไรน์ (RHINE RIVER) ตรงบริเวณที่เรียกว่า DEUTSCHES ECK
(GERMAN CORNER) ชมเมืองเก่ าที่มป
ี ระวัตศิ าสตร์มายาวนาน รายลอ้ มไปด้วยอาคาร
แ ล ะ ป้ อ ม ป ร า ก า ร อั น เ ก่ า แ ก่ นํ า ช ม ป้ อ ม ป ร า ก า ร เ อี ย เ รี ย น บ ร า ย ท ช ไ ต น์
(EHRENBREITSTEIN FORTRESS) ตัง้ อยู่บนภูเขา สร้างขึ้นโดยรัสเซียในต้นศตวรรษที่
19 ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งป้ อมปราการทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ นําชม มหาวิหารเซนต์
คัสเตอร์ (Basilica of St. Castor) มหาวิหารทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีความเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองโคเบลนซ์ ในปี
ค.ศ. 2002 มหาวิหารเซนต์คสั เตอร์ ได้รบั การยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่เกี่ยวกับภูมทิ ศั น์ทาง
วัฒนธรรมของลุม่ แม่นาํ้ ไรน์ช่วงกลางตอนบน (Upper Middle Rhine Valley) นอกจากนี้ยงั เป็ นทรัพย์สนิ ทาง
วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองภายใต้อนุสญั ญาเฮก(Hague Convention) อีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ......................................... หรือระดับเดียวกัน
โคเบลนซ์ – ลักซ์เซมเบิรก์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ประเทศลักซ์เซมเบิรก์ (LUXEMBOURG / 2 ชม.) ทีม่ เี จ้าผูป้ กครองสืบต่อกันมาหลายร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านชมลักซ์เซมเบิรก์ ถือเป็ นประเทศที่มีพ้ นื ที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง
(2,586 ตร.กม.) สู่ย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของบ้านเมืองทีต่ งั้ เรียง
รายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบ
เขาดูงดงามยิง่ นัก แล ้วเดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย
รับ ประทานอาหารคํา่ ณ ภัต ตาคารแบบเอเชีย / นํา ท่ า นเข้า ที่พ กั
โรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน
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ลักซ์เซมเบิรก์ – บรัสเซลล์ (เบลเยียม)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่บรัสเซลล์ (BRUSSELS / 2 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ ม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําชมเมืองที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานทัง้ โกธิคและบาร็อค ชมศาลาว่าการนครบรัสเซลส์ จตุรสั
กลางเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยอาคารทีต่ กแต่งอย่างงดงามยิ่ง ชมหนู นอ้ ย
แมนเนเก้นพิส แวะถ่ายรูปอโตเมีย่ ม สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้า
เอ็กซ์โป ผ่านวังของกษัตริย ์ อัลเบิรต์ ที่ 2 แล ้วอิสระช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําเข้าโรงแรมทีพ่ กั NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – เก๊นท์ – บรัสเซลล์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบรูจจ์ (BRUGGE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองเก่าทีไ่ ด้ช่อื ว่าสวยงามทีส่ ุดในเบลเยีย่ ม นําท่านชม
ตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของ เฟลมมิช ได้รบั การ
อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีและได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองที่สวย
มากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่าน ชมศาลาว่า
การเมืองทีม่ อี ายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (BELFRY) ทีส่ ูงกว่า 83 เมตร และชม
มหาวิหารโฮลีบลัด (BASILICA OF THE HOLY BLOOD) ทีท่ ่านจะประทับใจในความงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เก๊นท์ (GHENT / 40 นาที) เมืองเก่าทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่ง
ของเบลเยีย่ ม สร้างอยู่บนเกาะ และถือว่าเป็ นเมืองเก่าทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสอง
ของเบลเยีย่ ม นําท่านชมเมืองเก๊นท์ มวิวสวยจากสะพานเซนต์ไมเคิล นําชม
มหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจําเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชมปราสาท
แห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึง่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลมาจากยุค
สงครามครูเสด แล ้วเดินทางกลับบรัสเซลล์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

09.30 น.
13.30 น.

บรัสเซลล์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระเพือ่ พักผ่อนเก็บสัมภาระก่อนกลับ
ออกเดินทางไปสนามบิน
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 935

วันที่สิบ
05.35 น.

กรุงเทพฯ
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 ยุโรปดอกไม้ 1 ....26/10/16
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กําหนดการเดินทาง 28 เม.ย.-7 พ.ค. // 5-14 พ.ค.
อัตราค่าบริการ ** รับประกันโรงแรมและอาหารดี..
28 เม.ย.
5 พ.ค.
ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
97,000.-บาท 90,000.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
84,000.-บาท 78,000.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
80,000.-บาท 74,000.-บาท
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
20,000.-บาท 20,000.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านัน้ ทีม่ หี อ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนําว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
***ท่านทีจ่ ะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนัน้ อาจมีค่าใช้จ่าย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมือ่ ออกตัวแล
๋ ้วไม่สามารถ
เลือ่ นได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับเป็ นหมูค่ ณะสายการบินไทย
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าลิฟท์ข้นึ ชัน้ 2 ของหอไอเฟิ ล
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานอํานวยความสะดวก
- ค่ารถ-รับส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง (เบี้ยประกันแพงกว่ามาก)
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
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**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล การจราจร ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,600 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
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- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าเบลเยียม (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน, ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลัง
ฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่และต้องเห็นไหล่
จํานวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละ
สถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง อัตราเงินเดือน
สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่นื วีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นักเรียน/นักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ระบุชน้ั เรียน และวันที่เดินทางฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
- รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคารเท่านัน้
** บุคคลทีท่ าํ งานแล้วทุกท่าน ต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร
ยืน่ ประกอบด้วยทุกกรณี
- กรณีไม่มบี ญั ชีส่วนตัว / และกรณี บคุ คลที่บญั ชีมยี อดเงินฝากน้อย) ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ที่สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ได้) ทําการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางได้ โดยทําหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารระบุช่ือผูเ้ ดินทาง
(ภาษาอังกฤษ) พร้อมสําเนาทะเบียนบ้านของทัง้ สองท่าน (ผูท้ ร่ี บั รองให้ กับผูท้ ถ่ี กู รับรอง เพือ่ แสดงความสัมพันธ์)
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้องไปขอหนังสือยินยอมจากทีว่ า่ การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และระบุช่อื บุคคลทีเ่ ด็กจะเดินทางไปด้วยและ
ความสัมพันธ์ ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
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**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีข ้อความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
8. กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

