BIG PRO 3_Wonder of the North (Tulip) “Belgium-NetherlandFrance 8 Days”
วันที่ 1

22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
00.30 น.
07.40 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 3

07.00 น.

กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม)

ศุกร์

บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์ แลนด์ ) ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ ดัม - จัตุรัสแดม - ย่ านเรดไลท์

เสาร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ
ณ ห้ องพักผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตั๋วเครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พัก, ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณี ที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้น
เครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้
การเดินทางล่าช้ า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่
ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่าใช้ จ่าย
อื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูก่ รุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG934
ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (BRU) ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว รถปรับอากาศรอรับคณะ แล้ วเดินทางสูห่ มูบ่ ้ านประมงโฟเลนดัม
ระหว่างทางผ่านเมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้ นแฟลน
เดอร์ ส ในประเทศเบลเยียม ด้ วยการที่เมืองตังอยู
้ ร่ ิ มฝั่ งแม่น ้าเชลด์ (Scheldt) เลย
เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของยุโรปในปลายศตวรรษที่ 15 เคยเป็ นเมืองท่าใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลก อิสระให้ ท่านเดินเล่นชมหมูบ่ ้ านประมงโฟเลนดัม ที่นี่ยงั คง

อนุรักษ์ วิถีแบบดังเดิ
้ มด้ วยชุดแต่งกายพื ้นเมือง พร้ อมหาซื ้อของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูภ่ มู ิภาคซานทีเ่ มืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของ
กรุงอัมสเตอดัม ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เปิ ด พาคณะเข้ าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ชาวดัชต์ ที่หมูบ่ ้ านซานสคันส์ ทีน่ ใี่ ช้ กงั หันลมกว่าร้ อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมา
ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทาหน้ าที่ผลิตน ้ามันจากดอกมัสตาร์ ด กระดาษงาน
ไม้ นอกจากนี ้ภายในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่นา่ สนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่
ชีสฟาร์ ม นาฬกิ า ร้ านขายเครื่ องกาแฟและชา โรงหีบน ้ามัน (Oil Mill) จากนันเดิ
้ นทาง
เข้ าสูย่ า่ นใจกลางเมืองอันเป็ นทีต่ งของจั
ั้
ตรุ ัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลาง
เมืองที่นกั ท่องเทีย่ วนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตังอยู
้ ใ่ จ
กลางจัตรุ ัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอร์ ดมั
หรื ออีกชื่อหนึง่ คือย่าน Red Light District แล้ วอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
อัมสเตอดัมได้ ชื่อว่ามีถนนช้ อปปิ ง้ ที่นา่ ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้ เมืองหลวงใดๆ ในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมือง - ล่ องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

(220 ก.ม.)

Local

Chinese
www.parkplaza.com

อาทิตย์
Buffet
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08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

นาคณะเทีย่ วชมกรุงอัมสเตอร์ ดมั ด้ วยบรรยากาศการล่องเรื อหลังคากระจก เรื อจะ
ล่องไปตามลาคลองของเมือง ที่จะให้ ทา่ นได้ เห็นบ้ านเรื อนแบบชาวดัชต์ถกู สร้ างมา
ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็ นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูช่ นบนสุ
ั้
ด
ของอาคารเอาไว้ ขนเฟอร์ นิเจอร์ เข้ าบ้ าน ระหว่างล่องเรื อผ่านบ้ านเรื อนแพที่อยูร่ ิ ม
คลองที่มีอยูม่ ากถึง 2,500 หลัง แล้ วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สดุ ของอัมสเตอดัม จากนัน้
เรื อจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับการยกย่องว่าดีที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ชม
ขันตอนการคั
้
ดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชานาญ ตลอดจนขันตอนการ
้
เจียระไนให้ เป็ นอัญมณีทมี่ ีคา่ ที่สดุ สาหรับท่านที่ต้องการเป็ นเจ้ าของอัญมณีล ้าค่า
เชิญท่านเลือกซื ้อเพชรชันดี
้ พร้ อมรับรองด้ วย Certificate จากบริ ษัทฯที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเทีย่ วชมเมืองกีธูร์น (Giethoorn) หมูบ่ ้ านแห่งสายน ้า ปราศจากถนน หมูบ่ ้ าน
เล็กๆแห่งนี ้ ได้ รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์ แลนด์” เนื่องจากเป็ นหมูบ่ ้ านไร้ ถนน
ผู้คนที่นี่สญ
ั จรกันทางเรื อ จึงมีคคู ลองเล็กๆลัดเลาะอยูร่ อบหมูบ่ ้ าน บ้ านทุกหลังจะมี
เรื อเป็ นพาหนะประจาครัวเรื อนนัน่ เอง พาท่านล่องเรื อชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ภายในหมูบ่ ้ าน รวมถึงดอกไม้ ทผี่ ลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ ทา่ นได้ เก็บ
ภาพประทับใจก่อนเดินทางกลับเข้ าสูก่ รุงอัมสเตอร์ ดมั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

Chinese
www.parkplaza.com

สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชม
กรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์ เพลซ

จันทร์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มือง LISSE เพื่อเข้ าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิว
ลิปที่ชดู อกอวดสีสนั หลากหลายสวยงาม นอกจากนี ้ภายในสวนที่กว้ างใหญ่แห่งนี ้ ยัง
ร่มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้ านเป็ นแถวเรี ยงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ ความชุ่มชื ้น
สดชื่น และพันธุ์ไม้ ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลีย่ นสถานที่แห่งนี ้ให้ กลายเป็ นสวรรค์
ของคนรักดอกไม้ จริง ๆ อิสระให้ ทา่ นได้ บนั ทึกภาพสวย ๆ ไว้ เป็ นที่ระลึก
(ช่ วงเทศกาลดอกทิวลิปมีขน้ึ ระหว่ างวันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2562)

Buffet

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางกลับสูก่ รุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นาคณะ
ชมแกรนด์เพลซ (Grand Place) หรื อ กร็ องปลัสเดอบรูว์แซล จัตรุ ัสอันงดงามที่สดุ
แห่งหนึง่ ของยุโรป ได้ รับการยกย่องจากนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก หรื อแม้ แต่อาร์ คดัชเชส
อิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริ ย์ฟิลปิ ที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ ลส โบเดอ
แลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง พาท่านไปชมรูปปั น้ แมนเนเก้ นพิส รูปปั น้ เจ้ าหนู
น้ อยที่โด่งดังจนกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ ทา่ นเดินเล่นชมเมือง หรื อ
เลือกซื ้อสินค้ าพื ้นบ้ าน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตัน
ต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลตกว่า 2,000 ร้ าน, ผ้ าปั กลูกไม้ หรื อลิ ้มลองวาฟเฟิ ล
ของอร่อยที่หาชิมได้ ไม่ยาก, เบียร์ ท้องถิ่นกว่า 80 ชนิด

Local
(212 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บ่าย

19.30 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HUSA PRESIDENT PARK HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่ งเศส) - เที่ยวชมเมือง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านไปถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้ วยงบกว่า
27.5 ล้ านยูโร ก็พร้ อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกหนแห่ง ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่
สาคัญแห่งหนึง่ ที่นกั ท่องเทีย่ วจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก แบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบด้ วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนอะตอม
จานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยีย่ ม จากนันน
้ าคณะออกเดินทางสูม่ หานคร
ปารี ส ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครปารี ส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยู
้ ่ทาง
ฝั่ งตะวันออกของกรุ งปารี สบนเกาะกลางแม่น ้า (อิลเดอลาซิเต้ ) ได้ รับการบูรณะโดย
เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสาคัญที่สดุ คนหนึง่ ของฝรั่งเศส ประติมากรรม
และหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส มหาวิหาร
แห่งนีไ้ ด้ รับความเสีย หายอย่างหนัก งานประติม ากรรมและศิลปะทางศาสนาถูก
ทาลายไปมาก และได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิม
ทุกประการ นาท่านไปถ่ายรู ปกับโบสถ์ แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง,
โรงเรี ยนนายร้ อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้ างที่เป็ น
จุดที่สวยที่สดุ รถโค้ ชนาท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร
(Le Notre) ที่ ช วนให้ ระลึก ถึ ง การปฏิ วัติ ใหญ่ ฝ รั่ ง เศส, สวนตุย เลอลี ส์ สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ น
อนุสรณ์ แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees)
เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ า
ชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชัน้ เลิศ ร้ านกาแฟ โรงละคร เป็ น
ถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ ท่าน
ได้ ช้อปปิ ง้ ในร้ านค้ าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

พระราชวังแวร์ ซายส์ - ช้ อปปิ ้ งดิวตีฟ้ รี - ห้ างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพี ตังอยู
้ ่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้
ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง
ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟ
มิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือ
ชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึ่งของ
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งสินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่าน
ถนนออสแมนบูโลวาร์ ด และสินค้ าประเภทน ้าหอม, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ,
เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Local

อังคาร
Buffet

(312 ก.ม.)
Chinese

Thai
www.accorhotels.com

พุธ

Buffet

Chinese

Local
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วันที่ 7

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.accorhotels.com

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ และมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา
TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

Buffet

พฤหัสบดี

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

08.00 น.
09.30 น.
13.40 น.

วันที่ 8

ศุกร์

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

05.55 น.
นาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

22-29 มี.ค. 2562

70,000.-

63,000.-

56,000.- 13,000.- 9,000.-

12-19 เม.ย. 2562

83,000.-

75,000.-

67,000.- 14,000.- 10,000.-

3-10 พ.ค. 2562
4-11 พ.ค. 2562
11-18 พ.ค. 2562
17-24 พ.ค. 2562

-24,000.-19,500.-34,000.-27,000.-

72,000.-

65,000.-

58,000.- 13,000.- 9,000.-

-24,000.-19,500.-

ค่าทัวร์ รวม :

ค่าทัวร์ ไม่รวม :

DBL SGL
USED

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ท่านจองห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่
จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลีย่ นย้ ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เนเธอร์ แลนด์ (เชงเก้ น)
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ วและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ท่ ี 2€ / ท่ าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
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ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 35,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการ
เดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเทีย่ วได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นา
เที่ยว ให้ คนื 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คนื 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันทีน่ าเที่ยว ไม่
ต้ องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเทีย่ วต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
2.3 ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบิน
ไปแล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีทตี่ วั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงิน
ค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรี ยนแอร์ ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบิน
เท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
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 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
หากท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE
USE เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ
หรื อ สลับโปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวัน
เดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทัง้ นี ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
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หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
การขอวีซา่ ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ผู้เดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง
ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์ แลนด์

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2
รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 4-6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 4-6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ไม่เกิน 7-10 วันก่อนการยื่นวีซา่ ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้ า
ออกของเงินสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่
เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอัง กฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ ท่านที่มิได้ เดินทางไปด้ วยจะต้ องทาจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา/มารดา ผู้ไม่ได้ เดินทางด้ วย จะต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ
ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสทิ ธิ์เรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

BIG PRO 3_WONDER OF THE NORTH (Tulip) 8 D. [Belgium-Netherland-France]_(Mar-May ‘19)_30.10.2018

7/7

