World Heritage
Belgium-Netherland

เบลเยีย
่ ม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน
บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG)
เต็มอิม่ เทีย่ ว 2 ประเทศ .. ชมหมูบ่ า้ นกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เทีย่ วร็อตเตอร์ดมั
และเมืองเดลฟ์ เยี่ยมหนูนอ้ ยมาเนเคนพีส
ชมเมืองมรดกโลกทีเ่ มืองบรูจจ์ เทีย่ วเมืองเกนท์

ชมหมูบ่ า้ นมรดกโลกกีธูร์น หมูบ่ า้ นน่ารัก
ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม
และช้อปปิ้ง McArthurGlen Outlet
บริษัทฯ นาท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยในยุโรป นาท่านเยือนประเทศใน
กลุ่มเบเนลักซ์ เทีย
่ วสองประเทศกับ เนเธอร์แลนด์และเบลเยีย
่ ม นาท่านชมเมืองสวยๆ
และเมืองมรดกโลกที่งดงาม ดังนี้
บรูจจ์
เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตกและได้รับ
การประกาศกับยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000
อัมสเตอร์ดม
ั เมืองหลวงแสนงามของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ อดีต
อาณาจักรใหญ่ในด้านการค้าทางทะเล และยังเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งของ
ศาลโลกอีกด้วย ชมธรรมชาติที่งดงามและเมืองใหญ่ที่สวยงาม
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ซานสคันส์ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ หมู่บา้ นอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ทีต
่ ั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถอ
ื ว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวม
ประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี
หมูบ
่ า้ นกีธรู น
์
หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความน่ารักและมีเสน่ห์ ออกแบบตกแต่งในแบบ
ตะวันตกที่อบอุ่นมีคลองขนาดเล็กไหลผ่าน เกิดเป็นทัศนียภาพงดงาม ได้รับ
การขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์
ร็อตเตอร์ดม
ั เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์
ตั้งอยู่รม
ิ ฝั่งแม่น้ามาส เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เดลฟ์
เมืองที่มีความสวยงามและสาคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วง
ปี 1572-1584 เคยเป็นที่พานัก
ของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์ พระบิดาแห่ง
ประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นทีบ
่ ัญชา
การต่อสู้กับสเปน
บรัสเซลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยี่ยม ชมเมืองที่งดงามและสัญลักษณ์ของหนูน้อย
มานิคินพิส ให้ท่าน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเที่ยวเมืองบรูจจ์ทีได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งเบลเยี่ยม

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
21.30 น.

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

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูทางหมายเลข 2-3

เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป
๊ ROW D เจ้าหน้าทีค
่ อยให้
ความสะดวกเรือ
่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กาหนดการเดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตัว
๋
โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ดาเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**

วันทีส
่ อง
00.30 น.

บรัสเซลส์-บรูจจ์ (เบลเยีย
่ ม)-อัมสเตอร์ดม
ั (เนเธอร์แลนด์)
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย
่ ม โดยสายการ

บินไทย เทีย
่ วบินที่ TG934
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนครบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย
่ ม นาท่านผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนาท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ Brugge หรือฉายาเว
นิสแห่งเบลเยีย
่ ม หรือ Venice of the North เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเมือง
หลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันตก ที่ได้รบ
ั การประกาศกับยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2000 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง)
นาท่านเดินเล่น ชมเมืองเก่าบรูจจ์ ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และ
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สถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16
รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบน
ั และคง
ความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซล นาท่านเยี่ยมชมโบสถ์พระ

กลางวัน
บ่าย

โลหิตศักดิส
์ ท
ิ ธิ์ Basilica of the Holy Blood โบสถ์โรมันคาทอลิก สร้าง
ขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจจ์ เป็นที่เก็บพระโลหิต
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู ซึ่งเป็น 1 ในสถานที่ทไ
ี่ ด้รับการประกาศเป็นมรดก
โลกจากยูเนสโก จากนั้นนาท่านสู่บริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี
ที่นับว่าเป็นฮอล์ลทีก
่ ่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบล
เยี่ยม และยังมีตลาดทีเ่ ก่าแก่มาจากศตวรรษที่ 15 ที่ยังคงอนุรักษ์บา้ นเรือน
ในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก Hague เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอ
แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและร็อตเตอร์ดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัว
่ โมง) นอกจากจะเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแล้ว กรุงเฮก ยังเป็นสถานที่ตั้ง
ของศาลโลกอีกด้วย สถานทูตของเกือบทุกประเทศก็ตั้งอยู่ที่นรี่ วมถึง
สถานทูตของประเทศไทย นาท่านชมกรุงเฮกชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ
อาคารสวยงามของทีท
่ าการศาลโลกหรือ Peace Palace อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดม
ั ส์ นา
ท่านชมกรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองแห่งสายน้า เมืองที่ได้สมญานามว่าเวนิสแห่ง
ยุโรป เมืองที่อยูต
่ ่ากว่าระดับน้าทะเล ซึ่งตลอดสองฝั่งแม่น้าแอมเทลจะพบ
เห็นบ้านเรือนแพที่จอดเรียงรายประดุจหมู่บา้ นกลางสายน้าอาคาร
บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่ง ถึงแม้ว่าจะไม่อาจเอ่ยได้ว่ามีความคลาสสิค แต่
ก็มีเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่การไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว
่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
**ในช่วงเดือน พ.ย./ธ.ค. โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**

วันทีส
่ าม

อัมสเตอร์ดม
ั -ซานสคันส์-กีรธ
์ รู น
์ -อัมสเตอร์ดม
ั (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ Zaanse
Schans (ใช้เวลาประมาณ 30นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ทีต
่ ั้ง
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานทีท
่ ี่เก็บ
รวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความ
สวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์
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สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้า ทุ่งหญ้า
และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่ง
สัญลักษณ์สาคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการ
ใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้า วิดน้า ระบายน้าเพื่อ
เอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ พร้อมชมการทารองเท้า
ไม้ ที่ถือเป็นของและสินค้าที่ระลึกที่สาคัญของเนเธอร์แลนด์ และการทาชีส
แบบเนเธอร์แลนด์ที่มช
ี ื่อเสียงโด่งดัง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ หมู่
กลางวัน

บ้านกีธรู น
์ Giethoorn Village (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย

นาชมเมืองที่ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ ทีม
่ ีความน่ารักมากมาย มีผู้คน
อาศัยอยู่ราวๆ 2,600 คน ส่วนมากเป็นชาวไร่ที่มีฐานะดี บ้านแต่ละหลังมี
การออกแบบและตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกทีแ
่ สนน่ารักอบอุ่น มี
คลองขนาดเล็กที่มีความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แทรกตัวไปทัว
่ หมูบ
่ ้าน มี
สะพานไม้ทรงสวยมากกว่า 170 สะพาน ไว้เชื่อมระหว่างบ้านเรือนเข้าหา
กัน ชาวบ้านที่นี้ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรเท่านั้น ไม่เว้น
แม้แต่บรุ ุษไปรษณีย์กต
็ ้องพายเรือส่งไปรษณีย์เช่นกัน และนี้กก
็ ลายเป็น
เอกลักษณ์ทแ
ี่ สนมีเสน่ห์ของหมู่บ้านกีธูร์น จนทาให้ได้รับการขนานนามว่า
เป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ (The Venice of the Netherlands) ในปี

ค่า

1958 ภาพยนตร์ตลกชื่อดังของ Bert Haanstra อย่าง Fanfare ได้ใช้
หมู่บ้านกีธูร์นเป็นฉากหลักในการถ่ายทา และมีผลทาให้หมู่บ้านไร้ถนน
แห่งนี้ กลายเป็นทีร่ ู้จก
ั ในวงกว้าง จนมีนก
ั ท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกพลัด
กันมาเยี่ยมชมความสวยงามสุดโรแมนติกของหมู่บ้านกีธูร์น ให้ท่านชม
ทัศนียภาพของหมู่บ้านและ นาท่านล่องเรือในลาคลองน้าใสท่ามกลาง
อากาศแสนบริสท
ุ ธิ์ ชมบ้านเรือนทรงน่ารักที่เรียงรายอยูร่ ิมฝั่ง เพลิดเพลิน
ไปกับดอกไม้หลากสีสน
ั ต่างๆ (ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน) และให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเป็นของฝาก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุง
อัมสเตอร์ดม
ั ส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
**ในช่วงเดือน พ.ย./ธ.ค. โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**

วันทีส
่ ี่

อัมสเตอร์ดม
ั -เดลฟ์-ร็อตเตอร์ดม
ั -โรมอนด์-มาสทริคต์ (เนเธอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมย่านเมืองเก่าและย่านจัตรุ ัสดัมส์สแควร์ ชมและถ่ายรูปด้านนอก
กับพระราชวังหลวง Royal Palace หรือภาษาดัชท์ Konniklijk
Paleis สร้างขึ้นในปี 1648-1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี
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1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนมาใช้เป็นที่
พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้ถก
ู ใช้เป็นทีร่ ับรองพระ
ราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟ์ Delft
อีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและสาคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้
ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พานักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์
พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่
บัญชาการต่อสูก
้ ับสเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นาท่านเดิน
ชม ย่านจัตรุ ัสกลางเมือง หรือ Market Square ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่า
ที่ฝังพระศพของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์ ผ่านชม โบสถ์ใหม่ ซึ่งมีความสูงถึง
108 เมตร เป็นสถาปัตยกรรม แบบกอธิคตอนปลาย และยังเป็นสถานที่
ฝังพระศพของกษัตริยแ
์ ห่งเนเธอร์แลนด์ที่สาคัญทุกพระองค์ ให้ท่าน
ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ City Hall ศาลาว่าการที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูเ่ มืองร็อตเตอร์ดม
ั
Rotterdam เมืองท่าหลัก และเมืองทีใ
่ หญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้า
มาส ร็อตเตอร์ดัมนับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยอีราสมุส ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์ และสถาบัน
สถาปัตยกรรมแห่งเนเธอร์แลนด์ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริม
การท่องเทีย
่ วเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"
นาท่านชมเมืองร็อตเตอร์ดม
ั ที่มีลก
ั ษณะต่างจากเมืองอื่นๆ ในเนเธอร์แลนด์
คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรม
ยุคใหม่ ในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม" แวะถ่ายรูปกับ
สะพานขาวอี
ราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์ (Willems Bridge) 2 ใน 3 สะพาน
ซึ่งเชื่อม
เมืองสองฝั่งที่ถก
ู คั่นกลางด้วยแม่น้ามาสเข้าด้วยกัน จากนั้นนาท่าน
ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจาเมืองร็อต
เตอร์ดัม (City Hall of Rotterdam)
อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโรมอนด์ Roermond (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ที่ McArthurGlen Outlet
(Designer Roermond) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง Gucci, Prada,
Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และ
อีกมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ (เพือ
่ ความสะดวก
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ในการเลือกซือ
้ สินค้าต่างๆ อิสระให้ทา่ นรับประทานอาหารค่าภายในเอ๊าท์
เล็ต)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมาสทริคต์ Maastricht เมืองในเขตประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงในจังหวัดลิมบูร์ก ริมฝั่งแม่น้ามาส เป็น
เมืองที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีพน
ื้ บ้าน
และการศึกษา และยังมีชื่อเสียงด้านการค้าขายและพักผ่อนของ
นักท่องเที่ยวเพื่อนาท่านเข้าสูท
่ ี่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีห
่ า้
เช้า

มาสทริคต์ (เนเธอร์แลนด์)-เกนท์-บรัสเซลส์ (เบลเยีย
่ ม)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ ขตประเทศเบลเยีย
่ มอีกครัง้
เดินทางสู่ เมืองเกนท์ Ghent เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว
่ โมง) เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครทีส
่ วยงาม
เป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ ป้อม
ปราสาทในยุคกลาง ทีถ
่ ูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความ
รุ่งเรืองในยุคสมัยของ Philip of Alsace และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการ
รบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่าน
กาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์ นาท่านชม หอ
ระฆังประจาเมือง ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่
ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ ที่มม
ี าตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติ
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นาท่านชมมหาวิหารเมืองเกนท์ Saint Bavo
Cathedral โบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บ
รักษาแท่นบูชาเกนท์ผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค สร้างไว้
ตั้งแต่ปี1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮต
ิ เลอร์ต้องการมากที่สด
ุ นาท่านเดินทาง
ต่อสู่ กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย
่ ม (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว
่ โมง)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอก อะโตเมีย
่ ม ประติมากรรมอันงดงาม
สัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก
ฃเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบล
เยี่ยม ถือเป็นผลงานชิน
้ สาคัญ และปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อก
ี อย่างหนึ่ง
ของกรุงบรัสเซล จากนั้นนาท่านชมเมืองและชมความสวยงามของจัตรุ ส
ั
แกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล์ล สถานที่ตั้งของอดีต
พระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้ง
สไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นาท่านถ่ายรูปคูก
่ ับหนูนอ
้ ยมาเนเคนพีส
หรือหนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ที่สาคัญยิ่งของบรัสเซลลส์และเลือกซือ
้ ของ
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ฝากและช็อคโกแล็ตรูปหนูน้อยมาเนเคสพิสแสนอร่อย ซึ่งประเทศเบลเยี่ยม
ยังเป็นประเทศที่มช
ี ื่อเสียงด้านความอร่อยของช็อคโกแล็ตอีกด้วย และมี
เวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากจัตุรัสแกรนด์เพลสและเดินเล่านถ่ายรูป
กับอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยๆ
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่า

วันทีห
่ ก
เช้า

13.30 น.

บรัสเซลส์ (เบลเยีย
่ ม)
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ได้เวลาสมควรให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พก
ั
และนาท่านเดินทางสูส
่ นามบิน
เผื่อเวลาสาหรับการทาคืนภาษี
นาท่านออกเดินทางจากกรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่
TG935

วันทีเ่ จ็ด

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีทบ
ี่ างท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณา
ตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กาหนดการเดินทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตัว
๋
โดยสารส่วนตัวของท่าน เนือ
่ งจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรแ
ี่ ละได้มก
ี าร
ดาเนินการไว้ลว
่ งหน้าหลายเดือน เมือ
่ เปลีย
่ นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลีย
่ นแปลงเล็กน้อย**

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย
่ น ขึ้นอยู่กบ
ั เหตุการณ์ตา่ งๆ อาทิเช่น
การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล
การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึง่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นแปลงตามความ
เหมาะสม โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง

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

World Heritage
เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (TG)
ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)
ท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

ราคารวมตัว
๋
โดยสาร

ราคาไม่รวมตัว
๋
โดยสาร

45,300
43,300

22,900

41,300

20,900

6,900

6,900

22,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และค่าบริการท่านละ 3,900 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อม
ค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง **
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 25 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากได้รบ
ั การยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที ท่านละ 20,000
บาท
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารตาม
รายการทัวร์หรือของทางบริษท
ั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้อง
กับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้
 การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15-20 วัน
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่
และทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิว
้
มือ
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อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์-กรุงเทพฯ
ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนา
เที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่
ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุม
้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000
บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000
บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 8 พ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการ
ผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงือ
่ นไขของสายการ
บิน
อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ










ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการนัดหมายและแปลเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง)
ค่าบริการยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วย
ตนเอง
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่า
น้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกีย
่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้องการทาเพิ่มเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง หรือ ทรัพย์สิน หรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สน
ิ สูญหาย เป็นต้น

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์สว
่ นที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
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การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
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ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยืน
่ ขอวีซา่ ทีส
่ ถานทูต
เนเธอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน

-

ผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพือ
่ ถ่ายรูป
และสแกนนิว
้ มือ ทีส
่ ถานทูตหรือศูนย์ยน
ื่ วีซา่ ของสถานทูตนัน
้ ๆ ตามวันและ
เวลานัดหมาย ซึง่ จะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยัน
ได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้กอ
่ น (วันและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎ
และเงือ
่ นไขของสถานทูตนัน
้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพือ
่ ทาการนัดหมายการยืน
่
วีซา่
- ในวันยืน
่ วีซา่ หากผูส
้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมา
แนบยืน
่ เพิม
่ เติมในวันนัดหมายยืน
่ และหากมีคา่ ใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร
หรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิม
่ เติมใดๆ ผูส
้ มัครจะต้องเป็นผู้ชาระ
ค่าใช้จา่ ยนัน
้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิง่ ทีท
่ ่านควรทราบก่อนยืน
่ วีซา่ ***
1. สถานทูตเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูต

พิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผู้เดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทางานอยูต
่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่า
ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซา่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายยิง่ ขึ้น
หมายเหตุ กรณีผู้เดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผู้
เดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้า
เท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง
บนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก
หรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก
๊ อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 20 ปี

- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยูถ
่ งึ แม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต
ขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีทา่ นทีส
่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นชือ
่
สาเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นทีห
่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน
หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
เป็นต้น และมีรายละเอียดเกีย
่ วกับการระบุวน
ั ลางานให้ชด
ั เจนหรือพักร้อนให้
ชัดเจนด้วย (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทเี่ ริ่มทางานกับ
หน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานทีร่ ะบุวน
ั ลาและ สาเนา
บัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันยื่นวีซา่ )
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
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- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนา
บัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน
- สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัวแสดงชือ
่ เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่
เกิน 10-15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ พร้อมสาเนาหน้าชือ
่ เจ้าของบัญชี (ปกหน้า
สมุดบัญชีไม่ตอ
้ งถ่ายสาเนามา)

- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 10-15
วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับและต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา
จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้ว
ก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรอง
จากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ
้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
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o กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐาน
ในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไ
่ ม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนา
เอกสารส่งยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200
บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพ
อิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
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ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

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

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
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รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
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ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน

(ถ้ามี)

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

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
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(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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