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เบลเยีย่ม-เนเธอร์แลนด ์7 วนั 

บนิตรง!!..โดยสายการบนิไทย (TG) 

เตม็อิม่เทีย่ว 2 ประเทศ .. ชมหมูบ่า้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ เทีย่วรอ็ตเตอรด์มั
และเมอืงเดลฟ ์เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพสี  

ชมเมอืงมรดกโลกทีเ่มืองบรจูจ ์เทีย่วเมืองเกนท ์ 

ชมหมูบ่า้นกีธูรน์ หมูบ่า้นนา่รกั ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพงดงาม 
และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet 

 
บริษัทฯ น าท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป น าท่านเยือนประเทศใน

กลุ่มเบเนลักซ์ เท่ียวสองประเทศกับ เนเธอรแ์ลนดแ์ละเบลเยีย่ม น าท่านชมเมืองสวยๆ 

และเมืองมรดกโลกที่งดงาม ดังน้ี 

บรจูจ ์ เมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวดัฟลานเดอรต์ะวันตกและไดร้ับ

การประกาศกับยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 

อมัสเตอรด์มั เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด ์ อดีต

อาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของ

ศาลโลกอกีด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมอืงใหญ่ท่ีสวยงาม 

ซานสคนัส ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ทีต่ั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถอืว่าเป็นสถานท่ีที่เก็บรวบรวม

ประวตัิศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี  

หมูบ่า้นกธีรูน์  หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบ

ตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเลก็ไหลผา่น เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ไดร้ับ

การขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์ 
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รอ็ตเตอรด์มั เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตั้งอยู่รมิฝั่งแม่น้ ามาส เป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก 

เดลฟ ์  เมืองที่มีความสวยงามและส าคัญทางประวัตศิาสตร ์เน่ืองจากเมืองนี้ในช่วง

ปี 1572-1584 เคยเป็นที่พ านัก  ของเจ้าชายวลิเลี่ยมสแ์ห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่ง

ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นทีบ่ัญชา 

  การต่อสู้กับสเปน  

บรสัเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลกัษณ์ของหนูน้อย

มานิคินพิส ให้ท่าน 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีไดช้ื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง   26 ก.ค.-1 ส.ค. / 22-28 ต.ค.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 2-3  

เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย เคานเ์ตอรเ์ชค็กรุป๊ ROW D  เจา้หนา้ทีค่อยให้

ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง บรสัเซลส-์บรจูจ ์(เบลเยีย่ม)-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์  

00.30 น.  น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม โดยสายการ

บนิไทย เทีย่วบนิที่ TG934 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนินครบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม น าท่านผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

จากนั้นน าท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสู ่เมอืงบรจูจ ์Brugge หรอืฉายาเว

นสิแหง่เบลเยีย่ม หรอื Venice of the North เมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมือง

หลวงของจังหวดัฟลานเดอร์ตะวันตก ที่ไดร้บัการประกาศกับยูเนสโกให้

เป็นมรดกโลก ในป ีค.ศ. 2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินเล่น ชมเมอืงเกา่บรจูจ ์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และ

สถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 

รายล้อมดว้ยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งไดร้ับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคง

ความสวยงามไมแ่พ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซล  น าท่านเยี่ยมชมโบสถพ์ระ

โลหติศกัดิส์ทิธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลกิ สร้าง

ขึ้นในสมัยศตวรรษที ่12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิต

ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ทีไ่ด้รับการประกาศเป็นมรดก

โลกจากยูเนสโก จากนั้นน าท่านสู่บริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี 

ที่นับว่าเป็นฮอลล์ทีก่่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเบล

เยี่ยม และยังมตีลาดทีเ่ก่าแกม่าจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนรุักษ์บา้นเรือน

ในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างด ี
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ กรงุเฮก Hague เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอ

แลนด ์รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3 ชัว่โมง) นอกจากจะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแล้ว กรุงเฮก ยังเป็นสถานท่ีตั้ง

ของศาลโลกอีกดว้ย สถานทูตของเกือบทกุประเทศกต็ั้งอยู่ที่นีร่วมถึง

สถานทูตของประเทศไทย น าท่านชมกรุงเฮกชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ

อาคารสวยงามของทีท่ าการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให้ท่าน

ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู ่กรงุอมัสเตอรด์มัส ์น า

ท่านชมกรุงอัมสเตอรด์ัมเมืองแห่งสายน้ า เมอืงท่ีได้สมญานามว่าเวนิสแห่ง

ยุโรป เมืองที่อยูต่่ ากวา่ระดับน้ าทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้ าแอมเทลจะพบ

เห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บา้นกลางสายน้ าอาคาร

บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแมว้่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่

ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแกก่ารไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม อมัสเตอรด์มั-ซานสคนัส-์กรีธ์รูน์-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานสส์คนัส์ Zaanse 

Schans (ใช้เวลาประมาณ 30นาที) หมู่บ้านอนุรักษก์ังหันลมเก่าแก่ ทีต่ั้ง

อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งน้ีถือว่าเป็นสถานท่ีที่เก็บ

รวบรวมประวัติศาสตรข์องกังหันลมเอาไว้เปน็อย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความ

สวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไมแ้บบฮอลแลนด์ 

สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ า ทุ่งหญ้า 

และการปศุสัตว ์ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเปน็หนึ่ง

สัญลักษณ์ส าคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการ

ใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ า วิดน้ า ระบายน้ าเพื่อ

เอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการท ารองเท้า

ไม้ ที่ถือเป็นของและสนิค้าที่ระลึกที่ส าคัญของเนเธอร์แลนด ์และการท าชีส

แบบเนเธอร์แลนด์ที่มชีื่อเสียงโด่งดัง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่หมู่

บา้นกธีรูน์ Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าชมเมืองที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ทีม่ีความน่ารักมากมาย มีผู้คน

อาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะด ีบ้านแต่ละหลังมี

การออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ่สนน่ารกัอบอุ่น มี

คลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัว่หมูบ่้าน มี
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สะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไวเ้ชื่อมระหวา่งบ้านเรือนเข้าหา

กัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรอืเป็นพาหนะในการเดนิทางสัญจรเท่าน้ัน ไม่เว้น

แม้แต่บรุุษไปรษณยี์กต็้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน และนี้กก็ลายเป็น

เอกลักษณ์ทีแ่สนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จนท าให้ได้รับการขนานนามว่า

เป็นเวนสิแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี 

1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้

หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการถ่ายท า และมผีลท าให้หมู่บ้านไร้ถนน

แห่งนี้ กลายเป็นทีรู่้จกัในวงกว้าง จนมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทกุมุมโลกพลัด

กันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนตกิของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชม

ทัศนียภาพของหมู่บ้านและ น าทา่นลอ่งเรอืในล าคลองน้ าใสทา่มกลาง

อากาศแสนบรสิทุธิ ์ชมบ้านเรือนทรงน่ารกัที่เรียงรายอยูร่ิมฝั่ง เพลิดเพลิน

ไปกับดอกไม้หลากสีสนัต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลแิละฤดรู้อน) และให้ท่าน

เลือกซื้อสินค้าที่ระลกึเป็นของฝาก  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู ่กรงุ

อมัสเตอรด์มัส ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ อมัสเตอรด์มั-เดลฟ-์รอ็ตเตอรด์มั-โรมอนด ์(เนเธอรแ์ลนด)์-อาเคน่ 

(เยอรมนั) 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 น าท่านชมยา่นเมืองเกา่และย่านจัตรุัสดัมส์สแควร ์ชมและถ่ายรูปดา้นนอก

กับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท ์Konniklijk 

Paleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพ่ือใช้เปน็ศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 

1808 ในสมัยของกษตัริย ์Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่

พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งน้ี ได้ถกูใช้เป็นทีร่ับรองพระ

ราชอาคันตุกะของพระราชิน ี จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมอืงเดลฟ ์Delft 

อีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและส าคัญทางประวตัิศาสตร์ เน่ืองจากเมืองน้ี

ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พ านักของเจา้ชายวิลเลี่ยมสแ์ห่งออเรนจ์ 

พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด ์พระองคใ์ช้เมืองเดลฟท์เป็นที่

บัญชาการต่อสูก้ับสเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) น าทา่นเดิน

ชม ย่านจัตรุัสกลางเมอืง หรือ Market Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่า 

ที่ฝังพระศพของเจ้าชายวลิเลี่ยมส์  ผ่านชม โบสถ์ใหม่ ซึ่งมีความสูงถึง 

108 เมตร เป็นสถาปัตยกรรม แบบกอธิคตอนปลาย และยังเป็นสถานท่ี

ฝังพระศพของกษตัรยิแ์ห่งเนเธอร์แลนด์ที่ส าคัญทุกพระองค์ ให้ท่าน

ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาว่าการที่เก่าแกท่ี่สุดใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูเ่มอืงรอ็ตเตอรด์มั 
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Rotterdam เมอืงทา่หลกั และเมอืงทีใ่หญเ่ปน็อนัดบัสองของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า

มาส ร็อตเตอร์ดัมนับเป็นเมืองท่าใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้ง

ของมหาวิทยาลยัอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงดา้นเศรษฐศาสตร ์และสถาบัน

สถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม" 

  น าท่านชมเมอืงรอ็ตเตอรด์มั ที่มีลกัษณะต่างจากเมืองอ่ืนๆ ในเนเธอร์แลนด์

คือเป็นเมืองท่ีมีสถาปัตยกรรม  ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" แวะถ่ายรูปกบั    สะพานขาวอี

ราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์ (Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพาน

ซึ่งเชื่อม  เมืองสองฝั่งที่ถกูคั่นกลางด้วยแม่น้ ามาสเข้าด้วยกัน จากนั้นน าท่าน

ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจ าเมืองร็อต  เตอร์ดัม (City Hall of Rotterdam) 

อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮติเลอร ์ 

 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโรมอนด ์Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตา่งๆ ที่ McArthurGlen Outlet 

(Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada, 

Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และ

อีกมากมาย  อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ (เพือ่ความสะดวก

ในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค่ าภายในเอา๊ท์

เลต็)   

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงอาเคน่ในเขตประเทศเยอรมนั เพ่ือน าท่าน

เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  อาเคน่ (เยอรมนั)-เกนท-์บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)  

เชา้  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   

จากนั้นน าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ขตประเทศเบลเยีย่มอกีครัง้ 

เดินทางสู่ เมอืงเกนท ์Ghent เมืองที่ใหญ่ท่ีสุดและมั่งคั่งท่ีสุดในยโุรปเหนือ 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครทีส่วยงาม

เป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผ่านชม ปราสาททา่นเคานท์ ป้อม

ปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสร้างขึ้นเมื่อป ีค.ศ.1180 เพ่ือแสดงถึงความ

รุ่งเรืองในยุคสมยัของ Philip of Alsace และถึงแมว้่าเบลเยี่ยมจะผ่านการ

รบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่าน
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กาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ น าท่านชม หอ

ระฆังประจ าเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่

ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ ์ที่มมีาตั้งแตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับเกียรติ

เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ้น าท่านชมมหาวหิารเมอืงเกนท ์Saint Bavo 

Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บ

รักษาแท่นบูชาเกนทผ์ลงานชิ้นเอกของพ่ีน้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้

ตั้งแต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮติเลอร์ต้องการมากที่สดุน าท่านเดินทาง

ต่อสู ่กรงุบรสัเซล เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 

บา่ย น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอก อะโตเมีย่ม ประติมากรรมอันงดงาม

สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก  ฃเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบล

เยี่ยม ถือเป็นผลงานชิน้ส าคัญ และปัจจุบันถอืเป็นสัญลักษณ์อกีอยา่งหนึ่ง

ของกรงุบรัสเซล  จากนั้นน าท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจตัรุสั

แกรนดเ์พลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล์ล สถานท่ีตั้งของอดตี

พระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยคุสมัยทั้ง

สไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค น าท่านถ่ายรูปคูก่ับหนนูอ้ยมาเนเคนพีส 

หรือหนูน้อยยืนฉ่ี  สัญลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งของบรัสเซลลสแ์ละเลือกซือ้ของ

ฝากและช็อคโกแล็ตรปูหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยม

ยังเป็นประเทศที่มชีื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแลต็อีกด้วย และมี

เวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจตัุรัสแกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูป

กับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารพื้นเมอืง 

  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

   

 

วนัทีห่ก  บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม) 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

 ได้เวลาสมควรให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก และน าท่านเดินทางสูส่นามบิน

เผื่อเวลาส าหรับการท าคืนภาษ ี

13.30 น. น าทา่นออกเดนิทางจากกรงุบรสัเซลส ์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่

TG935 

 

วนัทีเ่จด็  สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

05.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ.. 

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

+++++++++++++++++++++++++ 
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รายการการเดนิทางอาจมกีารปรบัเปลีย่น ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณต์า่งๆ อาทเิชน่ 

การจราจร  การซอ่มแซมถนน  สภาพอากาศ  หมิะตก  การเมอืง  การจลาจล  

การปกครอง หรอืภยัธรรมชาต ิเปน็ตน้ ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นแปลงตามความ

เหมาะสม โดยจะค านึงถงึประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราคา่เดนิทาง    26 ก.ค.-1 ส.ค. / 22-28 ต.ค.2561 

 

World Heritage 

เบลเยี่ยม-เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 

(TG) 

26 ก.ค. - 1 ส.ค.

2561 

22-28 ต.ค.

2561 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 52,900 53,500 

ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ 

5,900 6,900 

ท่านที่ประสงค์เดินทางร่วมกลุ่ม

และ 

มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว ท่านละ 

21,900 22,900 

 **ไม่รวมค่าบริการด้านวซีา่และค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท  ช าระพรอ้ม

ค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้ ามนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่ ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผู้ใหญจ่ านวนไมต่่ ากวา่ 25 ทา่น 

และจะตอ้งช าระมดัจ า หลงัจากไดร้บัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ทา่นละ 20,000 

บาท 
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 กรณที่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตาม

รายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจง้ลว่งหน้าเนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้ง

กับการยื่นวซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะได ้ 

 การด าเนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15-20 วัน 

ดงันั้นจงึขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวซีา่ใหค้รบถว้น

และสมบรูณ ์ทัง้นีเ้พือ่เปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนนิการขอวซีา่

และทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้

มอื 
 

 

อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส-์กรุงเทพฯ 

ชั้นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านตอ่ห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างน า

เท่ียวตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่

ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 

บาท เด็กอายตุ่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 

บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  9 มี.ค.2561 หากมีเพ่ิมเติมภายหลงัหรืออัตราการ

ผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฏและเงือ่นไขของสายการ

บิน   

 
อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท 

(ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทวัรท์ี่เดินทางไปพร้อมคณะ ทา่นละ 1,500 บาท 

(ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง) 

 ค่าบริการยกกระเป๋าทกุแห่ง ทา่นผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สินของท่านดว้ย

ตนเอง 

 ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้ าดื่มระหวา่งทัวร์) 

 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม

เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคดิ เชน่ การปรับค่า
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น้ ามัน, คา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกีย่วกบัวีซ่า หรืออ่ืนๆ ที่

มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการท าเพิ่มเติม อาท ิ

ภัยธรรมชาตริุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิสูญหาย เป็นต้น 

การช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน 
ส าหรับการจองทัวร์สว่นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

การยกเลกิ 

 หากมีการยกเลกิเกิน 45 วันท าการแต่ไม่เกนิ 90 วันท าการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจ าค่าตัว๋โดยสารของท่านนั้นๆ (เง่ือนไขค่ามัดจ าตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 45 วันท าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
ทั้งหมด 

 หากมีการยกเลกิน้อยกว่า 15 วันท าการ บรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ า 

20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรยีกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืค่ามัดจ า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนค่าทวัรท์ั้งหมด  

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

o กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

o บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
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สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

o ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก าหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 



World Heritage Belgium-Netherland7D/TG, Jul/Oct2018      11 

 

 

 

เอกสารในการขอวซีา่  (โดยยืน่ขอวซีา่ทีส่ถานทูต

เนเธอรแ์ลนด)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทุกทา่น จะตอ้งมาแสดงตวัดว้ยตวัท่านเองเพือ่ ถา่ยรปู 

และสแกนนิว้มือ ทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ืน่วซีา่ของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและ

เวลานดัหมาย ซึง่จะต้องมกีารนดัหมายไวล้่วงหนา้ และไม่สามารถยนืยนั

ไดห้ากไมม่ีการท านดัหมายไว้กอ่น (วนัและเวลานดัหมายเปน็ไปตามกฎ

และเงือ่นไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นสมบรูณเ์พือ่ท าการนดัหมายการยืน่

วซีา่ 

-    ในวนัยืน่วซีา่หากผูส้มคัรไมไ่ดใ้หเ้อกสารที่ครบถว้น แลว้น าเอกสารมา

แนบยืน่เพิม่เติมในวนันดัหมายยืน่และหากมีคา่ใชจ้่ายในการถา่ยเอกสาร

หรือแปลเอกสารหรอืถา่ยรปูเพิม่เติมใดๆ ผูส้มคัรจะต้องเปน็ผู้ช าระ

คา่ใชจ้า่ยนัน้ๆ ดว้ยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่ ากวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  

***สิง่ทีท่่านควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 
1. สถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูต

พิจารณาวีซ่า  

2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซี่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

3. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึ้น 

หมายเหต ุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผู้

เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น 
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o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู เนน้หน้า (ขนาดรปูหนา้
เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก

หรือเครื่องประดับบดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ์** 

 
o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ป ีและยังศกึษาอยูถ่งึแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต

ขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  

 
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้
เดนิทาง 
- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท างานของบรษิัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน 
เป็นต้น และมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการระบวุนัลางานใหช้ดัเจนหรอืพกัรอ้นให้
ชดัเจนดว้ย (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
(ตัวจริง) โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริ่มท างานกบั
หน่วยงาน หรือ องค์กร พรอ้มใบลาหรอืหนงัสอืการงานทีร่ะบวุนัลาและ ส าเนา

บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซา่) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจ
การค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่ า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
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เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตัวนกัเรยีนหรือส าเนา
บัตรนกัเรียน กรณีเปน็เด็กเล็ก  

 
o หลกัฐานการเงนิ   

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัชี อพัเดทไม่
เกิน 10-15 วนันับจากวันยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหนา้ชือ่เจา้ของบญัช ี(ปกหนา้
สมดุบญัชไีมต่อ้งถา่ยส าเนามา)  

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดอืนหายไป ขอให้ออกเป็น statement 

จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไมต่่ ากว่า 10-15 
วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทกุ
เดือน ขอให้ท าหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ 
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตผุลอืน่ๆ ตามแตล่ะบุคคล เป็นต้น  

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต่่อ พร้อมกบัตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน 

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่ กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงนิฝากประจ า เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับและต้องท าจดหมายรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้
ก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบชุื่อและ
ความสัมพันธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองท้ังบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
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ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

 

*** ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวซี่าอันเน่ืองมาจากหลกัฐาน

ในการขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั                   
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 

หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่ม่เหมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน า

เอกสารสง่ยืน่ค าร้องขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนญุาตเรยีกเกบ็

คา่ธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์จดุละ 200 

บาท / ทา่น 

กรุณากรอกใหค้รบถ้วน อยา่ปล่อยว่างไว ้อาท ิเกษียณ / แมบ่า้น / อาชพี

อิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย)...........................................................................................

........................................ 

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................

................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 
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     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

.................................................................................. 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

 ........................................................................................................

....................................................... 

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

 ........................................................................................................

......................................................... 
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 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

........................................................................................ 

 ..................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์        

 ต าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 



World Heritage Belgium-Netherland7D/TG, Jul/Oct2018      18 

............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

...................................................................................................... 
 

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

(ระบุ)....................................................................................          

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

...................................................................................... 

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

.........................................................................................................

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 



World Heritage Belgium-Netherland7D/TG, Jul/Oct2018      19 

.........................................................................................................

............................  

 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 
 

 


