BIG PRO 3_Wonder of the North (Tulip)
วันที่ 1

22.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
00.30 น.
07.40 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 3

07.00 น.

“Belgium-Netherland-France 8 Days”
กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส (เบลเยียม)

ศุกร

บรัสเซลส (เบลเยี่ยม) - หมูบา นประมงโฟเลนดัม (เนเธอรแลนด) ภูมิภาคซานสคันส - อัมสเตอรดัม - จัตุรัสแดม - ยานเรดไลท

เสาร

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคานเตอร D (16-19) สายการบินไทย
เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ และการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ
ณ หองพักผูโดยสารขาออก
ทางบริษัท ไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน , เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิ ด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้น
เครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําให
การเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรม
ได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่
ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจาย
อื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทาง
บริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
ออกเดินทางสูกรุงบรัสเซลส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934
ถึงสนามบินบรัสเซลส (BRU) ประเทศเบลเยียม ผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว รถปรับอากาศรอรับคณะ แลวเดินทางสูหมูบานประมงโฟเลนดัม
ระหวางทางผานเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแหงของแควนแฟลน
เดอรส ในประเทศเบลเยียม ดวยการที่เมืองตั้งอยูริมฝงแมน้ําเชลด (Scheldt) เลย
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของยุโรปในปลายศตวรรษที่ 15 เคยเปนเมืองทาใหญ
เปนอันดับ 3 ของโลก อิสระใหทา นเดินเลนชมหมูบานประมงโฟเลนดัม ที่นี่ยงั คง

อนุรักษวิถแี บบดัง้ เดิมดวยชุดแตงกายพืน้ เมือง พรอมหาซือ้ ของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของ
กรุงอัมสเตอดัม ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑเปด พาคณะเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ชาวดัชต ที่หมูบานซานสคันส ที่นี่ใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมา
ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงาน
ไม นอกจากนี้ภายในหมูบานแหงนี้ยังมีพิพิธภัณฑที่นาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑเบเกอรี่
ชีสฟารม นาฬิกา รานขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ํามัน (Oil Mill) จากนั้นเดินทาง
เขาสูยานใจกลางเมืองอันเปนที่ตั้งของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตยานใจกลาง
เมืองที่นักทองเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยูใจ
กลางจัตุรัส และถนนแหงความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอรดัม
หรืออีกชื่อหนึ่งคือยาน Red Light District แลวอิสระใหทานไดชอปปงตามอัธยาศัย
อัมสเตอดัมไดชื่อวามีถนนชอปปงที่นาตื่นตาตื่นใจไมแพเมืองหลวงใดๆ ในยุโรป
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

เที่ยวชมเมือง - ลองเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูรน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม

(220 ก.ม.)

Local

Chinese
www.parkplaza.com

อาทิตย
Buffet
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08.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

วันที่ 4
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

19.00 น.

นําคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอรดัม ดวยบรรยากาศการลองเรือหลังคากระจก เรือจะ
ลองไปตามลําคลองของเมือง ที่จะใหทานไดเห็นบานเรือนแบบชาวดัชตถูกสรางมา
ตั้งแตศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณพิเศษจะเปนอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยูชั้นบนสุด
ของอาคารเอาไวขนเฟอรนิเจอรเขาบาน ระหวางลองเรือผานบานเรือนแพที่อยูริม
คลองที่มีอยูมากถึง 2,500 หลัง แลวไปชมเขตที่เกาแกที่สุดของอัมสเตอดัม จากนั้น
เรือจอดสงทานที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการ
เจียระไนเพชรของเนเธอรแลนด ไดรับการยกยองวาดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชม
ขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผูชํานาญ ตลอดจนขั้นตอนการ
เจียระไนใหเปนอัญมณีที่มีคาที่สุด สําหรับทานที่ตองการเปนเจาของอัญมณีล้ําคา
เชิญทานเลือกซื้อเพชรชั้นดีพรอมรับรองดวย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเที่ยวชมเมืองกีธูรน (Giethoorn) หมูบานแหงสายน้ํา ปราศจากถนน หมูบาน
เล็กๆแหงนี้ ไดรับฉายาวา “เวนิสแหงเนเธอรแลนด” เนื่องจากเปนหมูบานไรถนน
ผูคนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยูรอบหมูบาน บานทุกหลังจะมี
เรือเปนพาหนะประจําครัวเรือนนั่นเอง พาทานลองเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ภายในหมูบาน รวมถึงดอกไมที่ผลิบานรอนักทองเที่ยวผูมาเยือน อิสระใหทานไดเก็บ
ภาพประทับใจกอนเดินทางกลับเขาสูกรุงอัมสเตอรดัม
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL**** หรือ
เทียบเทาในระดับเดียวกัน

Local

Chinese
www.parkplaza.com

สวนดอกทิวลิปทีเ่ คอเคนฮอฟ - บรัสเซลส (เบลเยีย่ ม) - เที่ยวชม
กรุงบรัสเซลส - แกรนดเพลซ

จันทร

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสูเมือง LISSE เพื่อเขาชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิว
ลิปที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กวางใหญแหงนี้ ยัง
รมรื่นไปดวยตนไมใหญแผกิ่งกานเปนแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญใหความชุมชื้น
สดชื่น และพันธุไมดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แหงนี้ใหกลายเปนสวรรค
ของคนรักดอกไมจริง ๆ อิสระใหทานไดบันทึกภาพสวย ๆ ไวเปนที่ระลึก
(ชวงเทศกาลดอกทิวลิปมีขึ้นระหวางวันที่ 21 มีนาคม - 19 พฤษภาคม 2562)

Buffet

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะออกเดินทางกลับสูกรุงบรัสเซลส เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นําคณะ
ชมแกรนดเพลซ (Grand Place) หรือ กร็องปลัสเดอบรูวแซล จัตุรัสอันงดงามที่สุด
แหงหนึ่งของยุโรป ไดรับการยกยองจากนักทองเที่ยวทั่วโลก หรือแมแตอารคดัชเชส
อิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟลิปที่ 2 แหงสเปน, วิคเตอร ฮูโก และชารลส โบเดอ
แลร สองนักเขียนชื่อดังยังกลาวถึง พาทานไปชมรูปปนแมนเนเกนพิส รูปปนเจาหนู
นอยที่โดงดังจนกลายมาเปนสัญลักษณของเมือง อิสระใหทานเดินเลนชมเมือง หรือ
เลือกซื้อสินคาพื้นบาน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 ตัน
ตอป และมีรานขายช็อคโกแลตกวา 2,000 ราน, ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟล
ของอรอยที่หาชิมไดไมยาก, เบียรทองถิ่นกวา 80 ชนิด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Local
(212 ก.ม.)

Local
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วันที่ 5

07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.
บาย

19.30 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
19.00 น.

นําทานเขาสูที่พัก HUSA PRESIDENT PARK HOTEL**** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

บรัสเซลส - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานไปถายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปดซอมแซมดวยงบกวา
27.5 ลานยูโร ก็พรอมที่จะรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุกหนแหง ถือเปนสัญลักษณที่
สําคัญแหงหนึ่ง ที่นักทองเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส ออก แบบโดย Andre
Waterkeyn ประกอบดวยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม
จํานวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม จากนั้นนําคณะออกเดินทางสูมหานคร
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยูทาง
ฝงตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแมน้ํา (อิลเดอลาซิเต) ได รับการบูรณะโดย
เออแชน วียอเลต-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรม
และหนาตางประดับกระจกสี (stained glass) ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหาร
แห ง นี้ไ ด รับความเสี ย หายอยา งหนัก งานประติ ม ากรรมและศิ ลปะทางศาสนาถู ก
ทําลายไปมาก และไดมีการบูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือนเดิม
ทุกประการ นํา ทา นไปถา ยรู ปกั บโบสถแ องวาลี ดส อัน งามสงาด วยยอดโดมสีท อง,
โรงเรียนนายรอยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกวางที่เปน
จุดที่สวยที่สุด รถโคชนําทา นผานชมลานจตุรัสคองคอร ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร
(Le Notre) ที่ช วนใหระลึก ถึง การปฏิวั ติใ หญฝรั่ง เศส, สวนตุย เลอลีส สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees)
เปนถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รมรื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝง มีทั้งรานคา
ชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร เปน
ถนนที่มี สีสันตลอด 24 ชั่ วโมง จนไดชื่อว าเปน ถนนที่ สวยที่ สุดในโลก อิสระใหทา น
ไดชอปปงในรานคาชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

พระราชวังแวรซายส - ชอปปงดิวตี้ฟรี - หางแกลลอรี่ ลาฟาแยตต

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพี ตั้งอยูหาง
จากจุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ปจจุบันบางสวนของพระราชวังนี้
ไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว นําทานเขาชมความงามของพระราชวังภายในหองตาง
ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และหองเดอะฮอลลออฟ
มิลเลอร แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือ
ชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศสในแกลลอรีลาฟาแยตต ยาน
ถนนออสแมนบูโลวารด และสินคาประเภทน้ําหอม, เครื่องสําอางค, เครื่องประดับ,
เครื่องแตงกายในราน Duty Free ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

อังคาร
Buffet

(312 ก.ม.)
Chinese

Thai
www.accorhotels.com

พุธ

Buffet

Chinese

Local
www.accorhotels.com
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วันที่ 7

พฤหัสบดี

ออกเดินทางกลับสูก รุงเทพฯ

08.00 น.
09.30 น.

Buffet

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ และมีเวลาใหทานไดทํา
TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

13.40 น.

วันที่ 8

ศุกร

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.55 น.
นําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วัน กอนการเดินทางเทานั้น)

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.-

คาทัวรรวม :

คาทัวรไมรวม :

DBL SGL
USED

SGL
Supp

NO TKT
ADL / CHD

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
 คารถโคชมาตรฐานยุโรป ทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ระบุในรายการ
 คาโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่
ทานจองหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแหงในยุโรปสวนใหญ
จะไมมีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยายเมืองพัก หากวันดังกลาวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade
Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาธรรมเนียมวีซาเนเธอรแลนด (เชงเกน)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ทาน
 คาประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุมครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุ 16-75 ป จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศ รวมถึงคารักษาพยาบาลตอเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปพนักงานขับรถโคช ในยุโรปกําหนดมาตรฐานไวที่ 2 / ทาน / วัน
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่ทาน
รูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน
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กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการ
เดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผู
ที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินคาบริการที่ชําระไวแลว มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันที่นํา
เที่ยว ใหคืน 100% ของเงินคาบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันที่นําเที่ยว
ใหคืน 50% ของเงินคาบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางลวงหนาโดยแจงใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวทราบนอยกวาสิบหาวันกอนวันที่นําเที่ยว ไม
ตองคืนเงินคาบริการ
2. คาใชจายของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ไดจายจริง เพื่อการเตรียมการจัดนําเที่ยวตอไปนี้ ใหนํามาหักจากเงิน
คาบริการที่ตองจายตามขอ 1 แตถาคาใชจายสูงกวาเงินคาบริการที่ไดชําระไว ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะเรียกจาก
นักทองเที่ยวไมได ทั้งนี้ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว แสดงหลักฐานใหนักทองเที่ยวทราบ ดังตอไปนี้
2.1 คาธรรมเนียมการขอวีซา
2.2 คามัดจําของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 คาใชจายที่จําเปนอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑที่นํามาใชนี้ เปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
โดยประกาศใชนับตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงิน
คาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100%, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบิน
เทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักแบบ Twin คือหองพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Double คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ทาน
 หองพักแบบ Triple Room คือหองพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผูพัก 3 ทาน (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการวางผังมาตราฐานในแตละโรงแรมที่แตกตางกันในแตละประเทศ)
BIG PRO 3_WONDER OF THE NORTH (Tulip) 8 D. [Belgium-Netherland-France]_(Mar-May ‘19)_30.10.2018

5/7

 หองพักแบบ Single คือหองพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งหอง / สําหรับพัก 1 ทาน
 หองพักแบบ Double Single Used คือหองพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1
ทาน
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE
USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ
หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน
เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวัน
เดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปา
ขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ
หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว
ที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair) , เด็ก , และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศเนเธอรแลนด ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
การขอวีซาประเทศเนเธอรแลนด ผูเ ดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง
ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศเนเธอรแลนด

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ตองนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2
รูป
 สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) /สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 1 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 4-6 เดือน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 4-6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบันไมเกิน 7-10 วันกอนการยื่นวีซา ควรเลือกเลมที่มีการเขา
ออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรอง
คาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง ทานที่มิไดเดินทางไปดวยจะตองทําจดหมายยินยอม
โดยที่บิดา/มารดา ผูไมไดเดินทางดวย จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ
ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมมีสิทธิ์เรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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