
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

เบลเยี่ยม-เนเธอรแลนด 7 วัน 
บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) 

เต็มอิ่มเที่ยว 2 ประเทศ .. ชมหมูบานกังหันลมสญัลักษณของชาวฮอลแลนด  เที่ยว
ร็อตเตอรดัมและเมืองเดลฟ เยี่ยมหนนูอยมาเนเคนพีส  

ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองบรูจจ เทีย่วเมืองเกนท  

ชมหมูบานมรดกโลกกีธูรน หมูบานนารัก  

ลองเรือชมทัศนียภาพงดงาม 
และชอปปง McArthurGlen Outlet 

World Heritage 
Belgium-Netherland 



 

บริษัทฯ นําทานสัมผัสกับอีกหนึง่เสนทางสวยในยุโรป นําทานเยือนประเทศในกลุมเบเนลักซ เที่ยวสองประเทศกับ 

เนเธอรแลนดและเบลเยี่ยม นําทานชมเมืองสวยๆ และเมืองมรดกโลกทีง่ดงาม ดังนี ้

บรูจจ เมืองใหญที่สุดและเปนเมืองหลวงของจังหวดัฟลานเดอรตะวันตกและไดรับการประกาศกับยเูนสโกใหเปนมรดก

โลก ในป ค.ศ. 2000 

อัมสเตอรดัม เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอรแลนดหรือฮอลแลนด  อดตีอาณาจักรใหญในดานการคาทางทะเล และ

ยังเปนประเทศที่เปนที่ตัง้ของศาลโลกอีกดวย ชมธรรมชาติทีง่ดงามและเมืองใหญท่ีสวยงาม 

ซานสคนัส หมูบานวฒันธรรมฮอลแลนด หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบาน

แหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวตัิศาสตรของกงัหันลมเอาไวเปนอยางด ี 

หมูบานกีธูรน  หมูบานเล็กๆ ที่มคีวามนารักและมีเสนห ออกแบบตกแตงในแบบตะวันตกที่อบอุนมีคลองขนาดเลก็ไหลผาน 

เกิดเปนทัศนียภาพงดงาม ไดรับการขนานนามวาเปนเวนสิแหงเนเธอรแลนด  

ร็อตเตอรดัม เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝงแมน้าํมาส เปนเมืองทาใหญ

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

เดลฟ   เมืองทีม่ีความสวยงามและสําคญัทางประวัติศาสตร เนื่องจากเมอืงนี้ในชวงป 1572-1584 เคยเปนที่พํานัก 

 ของเจาชายวิลเลี่ยมสแหงออเรนจ พระบิดาแหงประเทศเนเธอรแลนด พระองคใชเมืองเดลฟทเปนทีบ่ัญชา 

  การตอสูกับสเปน  

บรัสเซลส นครหลวงแหงประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองทีง่ดงามและสัญลักษณของหนูนอยมานิคินพิส ใหทาน 

ถายรูปเปนที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจทีไดชื่อวาเปนเวนิสแหงเบลเยี่ยม 
 

 

กําหนดการเดินทาง  24-30 ก.ย. / 19-25 พ.ย. / 3-9 ธ.ค.2561 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอมกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ ชั้น 4 ประตทูางหมายเลข 2-3  เคานเตอรสายการบนิไทย 
เคานเตอรเช็คกรุป ROW D  เจาหนาทีค่อยใหความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระ 
**กรณทีี่บางทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ

 กําหนดการเดนิทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตวัของทาน เนื่องจากรายการทวัรเปน
 รายการซีร่ีและไดมีการดําเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 

วันที่สอง บรัสเซลส-บรูจจ (เบลเยี่ยม)-อัมสเตอรดัม (เนเธอรแลนด)  

00.30 น.  นําทานออกเดนิทางสูเมืองบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG934 

07.40 น. เดินทางถึงสนามบนินครบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

จากนั้นนาํทานโดยสารรถโคชเดนิทางสู เมืองบรูจจ Brugge หรือฉายาเวนิสแหงเบลเยี่ยม หรอื Venice of 

the North เมืองใหญท่ีสุดและเปนเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอรตะวันตก ที่ไดรับการประกาศกับยูเนสโกให

เปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 2000 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําทานเดินเลน ชมเมอืงเกาบรูจจ ที่

ยังคงความเปนเอกลักษณและสถาปตยกรรมการกอสรางอาคารของชาวเบลเยี่ยมตัง้แตศตวรรษที่ 16 รายลอม

ดวยคูคลองนอยใหญ ซึง่ไดรับการอนุรักษมาจนถงึปจจุบันและคงความสวยงามไมแพเมืองหลวงอยางบรัสเซล  



 

นําทานเยี่ยมชมโบสถพระโลหติศักดิส์ิทธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถโรมันคาทอลิก สรางขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยูใจกลางเมืองบรูจจ เปนทีเ่ก็บพระโลหิตศักดิส์ิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเปน 1 ในสถานที่ที่ไดรับ

การประกาศเปนมรดกโลกจากยูเนสโก จากนั้นนําทานสูบริเวณแกรนดเพลซ หรืออาคารเบลฟรี ที่นับวาเปน

ฮอลลที่กอสรางดวยอฐิและนับวามีขนาดใหญท่ีสุดของเบลเยี่ยม และยังมตีลาดทีเ่กาแกมาจากศตวรรษที่ 15 

ที่ยังคงอนุรักษบานเรือนในยุคกลางไวไดเปนอยางด ี

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู กรุงเฮก Hague เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด รองจากกรงุอัมสเตอรดัม

และร็อตเตอรดมั (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นอกจากจะเปนที่ตั้งของรัฐสภาแลว กรงุเฮก ยังเปน

สถานที่ตั้งของศาลโลกอีกดวย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตัง้อยูที่นี่รวมถงึสถานทตูของประเทศไทย นํา

ทานชมกรุงเฮกชมและถายภาพดานนอกกับอาคารสวยงามของท่ีทําการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให

ทานถายรูปตามอัธยาศัย  จากนัน้นําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัมส นําทานชมกรงุอัมสเตอรดัมเมือง

แหงสายน้าํ เมืองที่ไดสมญานามวาเวนิสแหงยุโรป เมืองที่อยูต่ํากวาระดับน้าํทะเล ซึง่ตลอดสองฝงแมน้ําแอ

มเทลจะพบเห็นบานเรือนแพทีจ่อดเรียงรายประดุจหมูบานกลางสายน้ําอาคารบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝง 

ถึงแมวาจะไมอาจเอยไดวามีความคลาสสิค แตกม็ีเอกลักษณทีคู่ควรแกการไปเยือน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 

  **ในชวงเดือน พ.ย./ธ.ค. โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา** 

 

วันที่สาม อัมสเตอรดัม-ซานสคันส-กีรธรูน-อัมสเตอรดัม (เนเธอรแลนด) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

 นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมฮอลแลนด ซานสสคนัส Zaanse Schans (ใชเวลาประมาณ 30นาที) 

หมูบานอนุรักษกังหันลมเกาแก ที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบานแหงนี้ถือวาเปนสถานที่ที่เก็บ

รวบรวมประวัติศาสตรของกังหันลมเอาไวเปนอยางด ีซึ่งจะไดพบกับความสวยงามอยางลงตัวของหมูบานที่

สรางขึ้นสไตลบานไมแบบฮอลแลนด สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึง่ประกอบไปดวยแมน้ํา ทุงหญา 

และการปศุสัตว ใหทานไดถายภาพเปนท่ีระลึกกับกังหันลม จดัเปนหน่ึงสัญลักษณสําคญัของประเทศ

เนเธอรแลนด ซึง่กงัหันของประเทศนี้ไดมีการใชประโยชนเปนอยางยิง่โดยเฉพาะในดานการผันน้ํา วิดน้ํา 

ระบายน้ําเพื่อเอาดินในทะเลมาใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ พรอมชมการทํารองเทาไม ที่ถือเปนของและ

สินคาที่ระลึกที่สําคัญของเนเธอรแลนด และการทําชีสแบบเนเธอรแลนดที่มีชื่อเสียงโดงดัง สมควรแกเวลานํา

ทานเดินทางสู หมูบานกีธูรน Giethoorn Village (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําชมเมืองที่ประกอบไปดวยหมูบานเล็กๆ ที่มีความนารกัมากมาย มีผูคนอาศยัอยูราวๆ 2,600 คน สวนมาก

เปนชาวไรที่มีฐานะดี บานแตละหลังมีการออกแบบและตกแตงใหเปนกระทอมสไตลตะวันตกที่แสนนารัก

อบอุน มีคลองขนาดเล็กที่มคีวามยาวกวา 7.5 กิโลเมตร แทรกตวัไปทั่วหมูบาน มีสะพานไมทรงสวยมากกวา 

170 สะพาน ไวเชื่อมระหวางบานเรือนเขาหากัน ชาวบานที่นี้ใชเรือเปนพาหนะในการเดินทางสัญจรเทานั้น ไม



 

เวนแมแตบุรุษไปรษณยีก็ตองพายเรือสงไปรษณียเชนกัน และนี้กก็ลายเปนเอกลักษณที่แสนมีเสนหของ

หมูบานกีธูรน จนทําใหไดรับการขนานนามวาเปนเวนิสแหงเนเธอรแลนด (The Venice of the Netherlands) 

ในป 1958 ภาพยนตรตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อยาง Fanfare ไดใชหมูบานกีธูรนเปนฉากหลักในการ

ถายทาํ และมีผลทําใหหมูบานไรถนนแหงนี้ กลายเปนท่ีรูจักในวงกวาง จนมีนกัทองเที่ยวจากทั่วทกุมุมโลกพลัด

กันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมูบานกีธูรน ใหทานชมทัศนียภาพของหมูบานและ นําทาน

ลองเรอืในลําคลองน้ําใสทามกลางอากาศแสนบริสทุธิ์ ชมบานเรือนทรงนารักที่เรียงรายอยูรมิฝง 

เพลิดเพลินไปกับดอกไมหลากสสีันตางๆ (ในชวงฤดใูบไมผลิและฤดูรอน) และใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปน

ของฝาก  จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู กรุงอัมสเตอรดัมส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเทา 

  **ในชวงเดือน พ.ย./ธ.ค. โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา** 

 

วันที่สี ่  อัมสเตอรดัม-เดลฟ-ร็อตเตอรดัม-โรมอนด-มาสทริคต (เนเธอรแลนด) 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม  

 นําทานชมยานเมืองเกาและยานจัตุรัสดัมสสแควร ชมและถายรูปดานนอกกับพระราชวังหลวง Royal Palace 

หรือภาษาดชัท Konniklijk Paleis สรางขึ้นในป 1648-1654 เพื่อใชเปนศาลาวาการเมอืง จนมาในป 1808 ใน

สมัยของกษัตรยิ Lodewijk Napoleon จึงไดเปลี่ยนมาใชเปนท่ีพกัอาศยัของราชวงศปจจุบันพระราชวงัแหงนี้ 

ไดถูกใชเปนที่รับรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชิน ี จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเดลฟ Delft อีกเมืองหนึง่

ที่มีความสวยงามและสําคัญทางประวัติศาสตร เนื่องจากเมืองนี้ในชวงป 1572-1584 เคยเปนที่พํานักของ

เจาชายวิลเลี่ยมสแหงออเรนจ พระบิดาแหงประเทศเนเธอรแลนด พระองคใชเมืองเดลฟทเปนที่บัญชาการตอสู

กับสเปน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาํทานเดินชม ยานจัตุรัสกลางเมือง หรือ Market Square ซึ่งเปน

ที่ตั้งของโบสถเกา ทีฝ่งพระศพของเจาชายวิลเลี่ยมส  ผานชม โบสถใหม ซึง่มีความสูงถงึ 108 เมตร เปน

สถาปตยกรรม แบบกอธิคตอนปลาย และยังเปนสถานที่ฝงพระศพของกษัตริยแหงเนเธอรแลนดที่สําคัญ

ทุกพระองค ใหทานถายรูปกับศาลาวาการเมืองเดลฟท City Hall ศาลาวาการที่เกาแกที่สุดในประเทศ

เนเธอรแลนด  สมควรแกเวลานาํทานเดินทางสูเมืองร็อตเตอรดมั Rotterdam เมืองทาหลัก และเมืองที่

ใหญเปนอนัดับสองของประเทศเนเธอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทีต่ัง้อยูริมฝง

แมน้ํามาส ร็อตเตอรดัมนับเปนเมืองทาใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกและเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมี

ชื่อเสียงดานเศรษฐศาสตร และสถาบันสถาปตยกรรมแหงเนเธอรแลนดยุคใหม ในป ค.ศ. 2007 ไดรับการ

สงเสริมการทองเทีย่วเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม" 

  นําทานชมเมืองร็อตเตอรดัม ที่มีลักษณะตางจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอรแลนดคือเปนเมืองที่มีสถาปตยกรรม

  ยุคใหม ในป ค.ศ. 2007 ไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม" แวะถายรูปกบั  

  สะพานขาวอีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส (Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเชื่อม

  เมืองสองฝงที่ถูกคั่นกลางดวยแมน้ํามาสเขาดวยกัน จากนั้นนําทานถายรูปกับ ศาลาวาการประจาํเมืองร็อต 

 เตอรดัม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึง่รอดพนจากการโดนถลมเมืองโดยกองทัพของอดอลฟ ฮิตเลอร  

 ในชวงสงครามโลกครัง้ที่ 2   



 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโรมอนด Roermond (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) อิสระใหทานชอปปง

สินคาตางๆ ที่ McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดงั Gucci, 

Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอีกมากมาย  อิสระใหทานเดิน

เลนและชอปปงสินคาตางๆ (เพือ่ความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาตางๆ อิสระใหทานรับประทาน

อาหารค่ําภายในเอาทเลต็)   

 จากนั้นนาํทานเดินทางสู เมืองมาสทริคต Maastricht เมืองในเขตประเทศเนเธอรแลนด และเปนเมืองหลวง

ในจังหวัดลิมบูรก รมิฝงแมน้าํมาส เปนเมืองที่รูจกัในฐานะเมืองแหงประวัตศิาสตร วฒันธรรม ประเพณีพื้นบาน

และการศึกษา และยังมชีื่อเสียงดานการคาขายและพักผอนของนักทองเที่ยวเพื่อนาํทานเขาสูท่ีพกั โรงแรม

ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 

 

วันที่หา  มาสทริคต (เนเธอรแลนด)-เกนท-บรัสเซลส (เบลเยี่ยม)  

เชา  รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม   

จากนั้นนาํทานเดินทางขามพรมแดนสูเขตประเทศเบลเยี่ยมอกีครั้ง เดินทางสู เมืองเกนท Ghent เมืองทีใ่หญ

ที่สุดและมั่งคัง่ที่สุดในยุโรปเหนือ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองเกนทไดชื่อวาเปนนครทีส่วยงาม

เปนรองกรุงปารีสเพียงแหงเดียวเทานั้น ผานชม ปราสาททานเคานท ปอมปราสาทในยคุกลาง ที่ถกูสรางขึ้น

เมื่อป ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุงเรืองในยุคสมยัของ Philip of Alsace และถึงแมวาเบลเยีย่มจะผานการ

รบและสงครามมามากมายแตปราสาททานเคานทยังคงความงดงามผานกาลเวลา และเปนแหลงทองเที่ยวที่

นาสนใจของเมืองเกนท นําทานชม หอระฆังประจาํเมือง ที่สูงตระหงานถงึ 91 เมตร เปนจุดเดนของเสนขอบฟา 

ที่ดานลางนั้นเปน หอประชุมสงฆ ที่มีมาตัง้แตทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปนมรดกโลกจากยเูนสโก นําทาน

ชมมหาวหิารเมืองเกนท Saint Bavo Cathedral โบสถสไตลกอธิคที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ง ภายในมีการเก็บ

รักษาแทนบูชาเกนทผลงานชิ้นเอกของพี่นองตระกูลฟาน เอค สรางไวตั้งแตป1432 เปน 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร

ตองการมากที่สุดนําทานเดินทางตอสู กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บาย นําทานชมและถายรูปภายนอก อะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณของงานแสดงสินคาโลก  ฃ

เอ็กซโป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเปนผลงานชิ้นสําคัญ และปจจุบันถือเปนสัญลักษณอีกอยางหนึง่

ของกรุงบรัสเซล  จากนั้นนาํทานชมเมืองและชมความสวยงามของจัตุรัสแกรนดเพลซ ที่เปนแลนดมารคขอ

งบรัสเซลล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวงัหลวง ศาลาวาการเมืองเกา ที่มีสรางดวยศิลปะหลายยคุสมัยทั้งสไตล

โกธิค บารอคและรอคโคโค นําทานถายรูปคูกบัหนนูอยมาเนเคนพีส หรือหนูนอยยืนฉี่  สัญลักษณที่สําคัญยิง่

ของบรัสเซลลสและเลือกซื้อของฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูนอยมาเนเคสพิสแสนอรอย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยมยัง

เปนประเทศที่มชีื่อเสียงดานความอรอยของช็อคโกแล็ตอกีดวย และมีเวลาใหทานเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัสแก

รนดเพลสและเดินเลานถายรูปกบัอาคารทีม่ีสถาปตยกรรมสวยๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่าํ ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

  จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดบัเทียบเทา   
 



 

วันที่หก  บรัสเซลส (เบลเยี่ยม) 

เชา รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม    

 ไดเวลาสมควรใหทานเช็คเอาทจากที่พัก และนําทานเดินทางสูสนามบินเผื่อเวลาสําหรับการทําคืนภาษ ี

13.30 น. นําทานออกเดนิทางจากกรุงบรัสเซลส โดยสายการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG935 
 

วันที่เจด็  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

05.35 น.  เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ.. 
**กรณทีี่บางทานเดนิทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตละ

 กําหนดการเดนิทางอกีครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตวัของทาน เนื่องจากรายการทวัรเปน
 รายการซีร่ีและไดมีการดําเนนิการไวลวงหนาหลายเดอืน เมือ่เปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++ 

 

รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยูกับเหตุการณตางๆ อาทิเชน การจราจร  การซอมแซมถนน  

สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เปนตน ซึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 
อตัราคาเดินทาง    24-30 ก.ย. / 19-25 พ.ย. / 3-9 ธ.ค.2561 
 

World Heritage 

เบลเยี่ยม-เนเธอรแลนด 7 วัน (TG) 
ราคารวมตั๋วโดยสาร ราคาไมรวมตั๋วโดยสาร 

ผูใหญ ทานละ 45,300 22,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 43,300 22,900 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง) 41,300 20,900 

ทานที่ประสงคจะพักเดี่ยวเพิ่มทานละ 6,900 6,900 

 **ไมรวมคาบริการดานวีซาและคาบริการทานละ 3,900 บาท //  
คาทิปคนขับและคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท  ชําระพรอมคาทัวรกอนเดินทาง ** 

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม *** 
 



 

หมายเหตุ 

 อัตราคาเดินทางนีต้องมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํ่ากวา 25 ทาน และจะตองชําระมัดจํา หลังจาก
ไดรับการยืนยันการจองทัวรทันที ทานละ 20,000 บาท 

 กรณีทานที่มีต๋ัวของสายการบินอ่ืนหรือรวมเดินทางโดยไมใชต๋ัวโดยสารตามรายการทัวรหรือของทางบริษัททัวร  
กรุณาแจงลวงหนาเนื่องจากมีการเกี่ยวของกับการยื่นวีซา ซึ่งผูเดินทางไมสามารถยืน่วีซาพรอมคณะได  

 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวซีาโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับการยื่นขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ท้ังนี้เพื่อเปนผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดงตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อัตรานี้รวมบริการ 

 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เสนทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 

 คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(2 ทานตอหอง) 

 คาเขาชมสถานทีต่างๆ คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและคารถรับสงระหวางนาํเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คามคัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอาํนวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัตเิหตใุนระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินสงูสุดไมเกิน 1,000,000 บาท เด็กอายตุ่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุ

เกิน 75 ปไดรับความคุมครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มกีารเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  8 พ.ค.

2561 หากมีเพิม่เตมิภายหลังหรอือัตราการผกผันคาน้าํมันหรือภาษใีดๆ จะตองมีการชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย

การบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 

 คาน้ําหนกัของกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 

 คาธรรมเนียมการทําหนงัสือเดินทาง 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกนและคาบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ทานละ 3,900 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรสวนที่เหลือกอน
เดินทาง) 

 คาทิปพนักงานขับรถและหวัหนาทัวรที่เดินทางไปพรอมคณะ ทานละ 1,500 บาท (ชาํระพรอมคาทวัรสวนที่เหลือกอนเดินทาง) 

 คาบริการยกกระเปาทกุแหง ทานผูเดินทางทกุทานจะตองดูแลทรพัยสินของทานดวยตนเอง 

 คาน้ําดื่มระหวางทัวร (ไมไดแจกนํ้าดื่มระหวางทัวร) 

 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดืม่และคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคาโทรศัพท คาซักรดีฯลฯ หรือ
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดคาดคิด เชน การปรับคาน้าํมัน, คาธรรมเนียมวีซา หรือคาแปลเอกสาร, คาบรกิารที่เกีย่วกับวซีา หรืออื่นๆ 
ที่มิไดระบุไวในรายการ 

 คาประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร และผูเดินทางตองการทําเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุแรง หรือ ทรัพยสิน หรือ
เที่ยวบินลาชาหรือทรัพยสินสูญหาย เปนตน 

การชําระเงิน  



 

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทาน สําหรับการจองทัวรสวนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามดัจาํทั้งหมด 

การยกเลกิ 
 หากมกีารยกเลิกเกิน 45 วันทาํการแตไมเกิน 90 วันทําการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมัดจาํคาตั๋วโดยสารของทาน

นั้นๆ (เงื่อนไขคามดัจาํตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมกีารยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
 หากมกีารยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทัง้หมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตัิ ผูโดยสารตองชําระคามัดจาํ 20,000.- บาท และคาวีซาตามที่สถานทตู

เรียกเก็บ 
 หากผูโดยสารทานใดวีซาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามดัจาํ  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมด  

หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ  
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

o กรณีท่ีมีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศทีผู่เดินทางกําลงัจะไป หากมีเหตกุารณตางๆ เกดิขึ้นและมเีหตุ
ทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหนวยงานจากตางประเทศที่บริษัททวัรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบและชดเชยคาเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจลตางๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทําใหไม
สามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการทัวร  

o บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหามนําเขาประเทศ  
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขาเมือง
พิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจาํนวนทัง้หมดหรือบางสวน 

o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตวัผูโดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตาง

ดาวที่พาํนักอยูในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง

สายการบินผูใหบริการจะเปนผูรบัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด รวมถงึไมรับผิดชอบกรณีเทีย่วบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

o ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้าํหนักของกระเปาอาจจะถูกกาํหนดใหต่าํกวามาตรฐานได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้าํหนักสวนที่
เกิน 

o ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกาํหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี ทั้งนี้เนือ่งจากสุขภาพของคนสวนรวม 

o กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครวัใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตวั ไมสะดวกในการเดินทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทานเอง เนือ่งจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดแูลคณะทัวรทัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทัวร เปนการกาํหนดตลอดทั้งป หรือกาํหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่
เขาชมนั้นๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันที่คณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพือ่ใหทานไดเขาชมสถานทีด่ังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชม
นั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมกีารลาชา หรือ เหตหุนึ่งเหตใุดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ
คา Reservation Fee ไปแลว  



 

o หากชวงทีเ่ดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป รานคาปดเปนสวนใหญ ดังนั้นขอให
พิจารณากอนการจองทวัร 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 

(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตยีง (Triple Room) หองพัก

อาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แตอาจจะไดเปน 

1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพบัเสรมิ หรืออาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว 
กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่าํ  

3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดีย่วอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารในการขอวีซา  (โดยยื่นขอวีซาที่สถานทูตเนเธอรแลนด) 
ใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวม 15 วัน 

-    ผูยื่นคํารองขอวีซาทุกทาน จะตองมาแสดงตัวดวยตัวทานเองเพื่อ ถายรูป และสแกนน้ิวมือ ที่
สถานทูตหรือศูนยยื่นวีซาของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะตองมีการนัดหมายไว

ลวงหนา และไมสามารถยืนยันไดหากไมมีการทํานัดหมายไวกอน (วันและเวลานัดหมายเปนไปตาม

กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนั้นๆ) 
-    กรอกขอมูลในแบบฟอรมใหครบถวนสมบูรณเพื่อทําการนัดหมายการยื่นวีซา 

-    ในวันยื่นวีซาหากผูสมัครไมไดใหเอกสารที่ครบถวน แลวนําเอกสารมาแนบยื่นเพิ่มเติมในวันนัด

หมายยื่นและหากมีคาใชจายในการถายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถายรูปเพิ่มเติมใดๆ ผูสมัคร
จะตองเปนผูชําระคาใชจายนั้นๆ ดวยตนเอง 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

***สิง่ทีท่านควรทราบกอนยืน่วซีา*** 
1. สถานทูตเนเธอรแลนดไมอนุญาตใหผูสมัครดึงเลมพาสปอรตระหวางที่สถานทูต

พิจารณาวีซา  

2. สําหรับผูเดินทางที่ศกึษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวซีา

ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศกึษาอยูเทาน้ัน 

3. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณาของสถานทูตงายยิง่ขึ้น 



 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดนิทางนี้สามารถใชได แตหากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู

เดินทางจะตองไปยื่นคาํรองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหมที่กองหนังสือเดินทาง  
o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวีซาอยางนอยไมต่ํากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรยีมเลมเกาใหดวยเนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน

ประโยชนอยางยิง่ในการยื่นคาํรองขอวซีา  
o ทานที่มีปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกับบริษัททัวร หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จํานวน 2 รูป 

เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทานั้น เนื่องจากสถานทูตจะตองสแกนรูป

ลงบนวีซา (ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาดผมและหามใส

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบิ๊กอายส 
** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุต่ํากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบตัร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไมเกิน 20 ป และยังศกึษาอยูถงึแมมีบัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอสาํเนาสูตบิัตรดวยและกรุณาแนบ

ฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดทัง้เบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณทีานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o สําเนาใบหยา กรณทีานทีห่ยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงชี้การมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทาํงานของบรษิัทที่ทํางานอยูเปนภาษาองักฤษเทานั้น (ตัวจรงิ) โดยมีรายละเอียดการเขา
ทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตาํแหนงงาน เปนตน และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนัลางานใหชัดเจนหรือพักรอนให
ชัดเจนดวย (หนงัสือรับรองการทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทาํงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหนง, อัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปทีเ่ริ่มทํางานกับหนวยงาน หรือ องคกร พรอมใบลาหรือหนังสอืการงานที่ระบุวนัลา
และ สําเนาบัตรประจําตวัราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทาํงานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวซีา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือ สําเนาหนังสือรับรองความ
เปนเจาของกิจการ โดยจะตองคดัมาไมต่ํากวา 3 เดือน พรอมฉบบัแปลเปนภาษาองักฤษ 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 



 

 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอมแสดง
สําเนาสูติบตัรบุตร ท้ังนี้เพื่อแสดงความสัมพันธการเปนสาม-ีภรรยา   หากไมมีบตุรดวยกัน ควรคดัหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธการเปนสามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบยีน     

- กรณีทานที่วางงาน ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐานทางดาน
การเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษร ชี้แจงการรับรองคาใชจายใหแกผูเดินทาง
พรอมแสดงความสัมพันธ โดยเบือ้งตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธไม
สามารถสืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวซีานี)้   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เปน 
 ภาษาองักฤษ (ฉบับจริง) หรือ สําเนาสมุดรายงานประจาํตวันักเรียนหรือสําเนาบัตรนักเรียน กรณเีปนเด็กเล็ก  
 

o หลักฐานการเงิน   
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวแสดงชื่อเจาของบัญช ีอัพเดทไมเกิน 10-15 วันนับจากวันยื่น

วีซา พรอมสําเนาหนาชื่อเจาของบัญชี (ปกหนาสมุดบัญชีไมตองถายสําเนามา)  
- หากรายการปรับสมดุบัญชีของทานมีบางเดือนหายไป ขอใหออกเปน statement จากธนาคารยอนหลังไมต่ํากวา 6 เดือน

และปรับยอดใหลาสุด ไมต่าํกวา 10-15 วันนับจากวันนดัหมายยื่นวีซา หากใช statement แลวยังคงไมมีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอใหทาํหนังสือหรือจดหมายเปนลายลักษณอักษรชี้แจงเปนภาษาองักฤษ ตามความเปนจรงิ อาทิ ไมมีการ
เคลื่อนไหวเนื่องจากไมไดตดิตอธนาคารเปนระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแตละบคุคล เปนตน  

- หากมกีารตอเลมจากสมดุเลมเกา กรุณาสําเนาหนาแรกที่มชีื่อเจาของบัญชีของเลมเกาที่ตอ พรอมกับตัวเลขบัญชีเงินฝาก
เปนปจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีนอยเกินไปใน 1 เลม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบัญชีอื่นแนบดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจาํ เปน
ตน 

- กรณีรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับและตองทาํจดหมายรับรอง
คาใชจายใหบุคคลในครอบครัวพรอมระบุความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตดวย อยางไรกต็าม โดยเฉพาะคูสาม-ีภรรยา 
จะตองมีสําเนาสมุดบัญชีการเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบียนสมรสแลวกต็าม หากมกีารเงินในบัญชีนอย 
ฝายที่มีการเงินมากกวาจะตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพรอมระบุ
ชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอกัษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต่ํากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยาราง)  

- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสงักัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ
แนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบดิา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจงความสมัพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาํเภอตนสงักัดเปนภาษาองักฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ
แนบดวย พรอมทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเดก็ไมไดเดนิทางทั้งกับบดิาและมารดา โดยบิดาจะตองคดัจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ
มารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดชีดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจริงจาก



 

อําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาองักฤษแนบดวย พรอมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูดูแลบุตร 
พรอมฉบับแปลเปนภาษาองักฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถงึแมวาทาน
จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมกต็องชาํระคาธรรมเนยีมใหมทุก
ครั้ง 
***  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสมัภาษณบางทาน ทางบรษิัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนดัหมายและโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน 
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบรษิัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 
 

** กรณีมีการขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจาํนงแกบริษัททัวรใหทราบลวงหนา แตหาก
กรณีทานที่ตองใชหนงัสือเดินทางกอนกาํหนดวันยื่นวซีาและทานไมสามารถนาํหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานนัน้จะตองมายื่น
เดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกําหนดการของสถานทตูเชนเดยีวกัน  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเีอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยงัประเทศตามที่
ระบุเทานั้น การปฏิเสธวซีาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่วีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวซีาทองเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกดิขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทวัรออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานงึถงึประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก                   
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไมเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกับตอนนําเอกสารสงยื่นคํารองขอวี

ซา ทางศูนยยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลในระบบ

ออนไลน จุดละ 200 บาท / ทาน 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษียณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศึกษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 

 
 


