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รหสัโปรแกรม : 11557 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HASHTAG KEUKENHOF    
   เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์ 6 วนั 3 คืน 

เข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ พเีรียดเดยีวเท่าน้ัน!!!      
 
 
 
 

                                    ไฮไลท์ของโปรแกรม 
 บินตรงเข้า-ออก กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ / บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ  พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%  
 พกั 3 คืน โรงแรม 4 ดาวมาตรฐานยุโรป   (พกัเนเธอร์แลนด์ 1คืน / พกัเบลเยยีม 2คืน) 
 บรัสเซลส์ แมนาคินพสิ อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ, อะตอมเมี่ยม, จัตุรัสกร็องด์ปลาซ 
 หมู่บ้านกธูีร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้าน UNSEEN ล่องเรือชมหมู่บ้านกธูีร์น 
 ลซิเซ่  เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ 
 ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์วฒันธรรม, โรงสาธิตวธีิการท าชีส และท ารองเท้าไม้ 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG  934 BKK-BRU 00.30-07.05 

เทีย่วบินขากลบั TG  935 BRU-BKK 13.10-06.10+1 
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 บรูจส์  เวนิสแห่งตอนเหนือ ขึน้ทะเบียน UNESCO จัตุรัสมาร์ก 
 อมัสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์, ล่องเรือเทีย่วกรุงอมัสเตอร์ดัม, โรงงานเจียระไนเพชรและอญัมณ ี
 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 1,700- บาท) 

 

 

 

 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 กรุงเทพฯ      

2 
กรุงเทพฯ – บ รัส เซลส์  (เบลเยียม ) – ห มู่ บ้ านกี ธู ร์น 
(เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธู ร์น – ซานส์  
สคนัส์ – สาธิตท าชีสและรองเท้าไม้ – อมัสเตอร์ดมั   

   
CORENDON VILLAGE – THE 

URBAN  ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

3 
ล่องเรือหลงัคากระจกชมเมือง – ลซิเซ่ – เทสกาลดอกไม้ 

สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจส์ (เบลเยยีม) 
   

VELOTEL BRUGGE  ระดบั 4 ดาว

หรือเทยีบเท่า 

4 
บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แมนนาคนิพสิ – จตัุรัสแกรนด์เพลส 

– บรูจส์ – ชมเมือง – จตัุรัสมาส์ก 
 -  

VELOTEL BRUGGE ระดบั 4 ดาวหรือ

เทยีบเท่า 

5 บรูจส์ – บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ  -   

6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

เดือนมนีาคม  วนัที ่25-30 มนีาคม 62 46,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ 8,000.- 
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วนัแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู  3 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีทางบริษทัฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและ อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง         กรุงเทพ – บรัสเซลส์ – หมู่บ้านกธูีร์น – สาธิตท าชีสและท ารองเท้าไม้ – ซานส์ สคันส์ – อมัสเตอร์ดัม 

00.15 น.        บินลดัฟ้าออกเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ โดยเที่ยวบินที ่TG 934 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และ รับสัมภาระ และ 

ผา่นศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
 
 
 
 

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์
หมู่บา้นเล็กๆน่ารักท่ีไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวในหมู่บา้น เป็นหมู่บา้น UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์ส าหรับคนไทย
เน่ืองจากยงัไม่มีทวัร์ไทยจดัไปมากนกั น าท่านเท่ียวชมเมือง, ล าคลอง และหมูพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ให้
ทา่น ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลกัษณ์ของท่ีน่ี
คือไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียวในหมู่บา้น แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบและการคมนาคมทั้งหมดยงัใชก้ารสัญจรทางน ้า 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS) (ประมาณ 2 ช.ม.) หมู่บ้านอนุรักษ์วฒันธรรม

เก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมยัก่อนท่ีมีกล่ินอายหรือสัญลกัษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไวไ้ด้
อยา่งครบถว้น อดีตในหมู่บา้นน้ีมีกงัหนัลมกวา่ 800 ตวัท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงอาจจะลดนอ้ยลงไปบา้ง
ในปัจจุบนัและไดเ้ปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ผูค้นไดเ้ขา้ชม / น าท่าน ชมการสาธิตวิธีการท าชีส และท ารองเท้าไม้ ให้

http://bit.ly/2NMk5YE
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ท่านไดเ้ขา้ชม อิสระให้ท่านเท่ียวชมหมู่บา้นน่ารักแห่งน้ี / น าท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) 
(ประมาณ 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าอัมสเทล (AMSTEL) เร่ิมก่อตั้ ง
ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ปัจจุบนัเป็นเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน 
เป็นเมืองศูนยก์ลางทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของทวีปยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงเป็น
ช่วงยคุทองของเนเธอร์แลนด ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม CORENDON VILLAGE – THE URBAN ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม         อมัสเตอร์ดัม – ลซิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจส์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 
 
 
 
 
 
 น าท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สัมผสัชีวิตความเป็นอยู่

รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอนั
สวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ์ น าเขา้ชม โรงงานสาธิตเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียง ท่านจะไดส้ัมผสัและเรียนรู้พื้นฐาน
ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน 
และถ่ายรูปกบัป้าย I AMSTERDAM สัญลกัษณ์ของเมือง น าท่านสู่ จัตุรัสแดม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอมัสเตอร์ดมั 
ถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลวง อนุสาวรียแ์ห่งชาติ เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้และของท่ีระลึกต่างๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) (ประมาณ 30 นาที) น าท่านเดินทางสู่ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ 

(KEUKENHOF) มีพื้นท่ีกว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์ุ
หลากสี ท่ีท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมด้อกนานา
พนัธ์ุท่ีบานสะพร่ังอยูใ่นสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน้ / เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ 
(BRUGES) (ประมาณ 3.30 ช.ม.)  ท่ีไดช่ื้อว่าเวนิสแห่งเบเนลกัซ์ เป็นเมืองท่ีงามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ 
ท่ีตั้งคร่อมอยูเ่หนือล าคลอง บา้นหลงัคาทรงจัว่ ลกัษณะของเมืองน้ีลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ ์
บา้นเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมี
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ จตุัรัสใจกลางเมือง หอระฆงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัอนัยาวนานและผา่นชมป้อมปราการ
สมยัยคุศตวรรษท่ี 13  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม VELOTEL BRUGGE ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่               บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แมนาคินพสิ – จัตุรัสแกรนด์เพลส – บรูจส์ – ชมเมือง – จัตุรัสมาร์ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)  น าท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับ
อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์จากการรวมตวั คร้ัง
แรกของกลุ่มประเทศยโุรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบา้นเรือนในยคุเก่าๆสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่ง
กอธิค และนีโอกอธิค ผา่นชมบริเวณ พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบลเยียม (THE ROYAL PALACE OF 
BRUSSELS) ถ่ายภาพกบั แมนาคินพิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียห์นูน้อยยืนปัสสาวะ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ของเมือง ถ่ายภาพกบั จัตุรัสกร็องด์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุดใน
ทวปียโุรปรอบจตุัรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งส้ิน 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวัน ไม่รวมอยู่ในรายการ 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ

เป็นเมืองท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมยัยุคกลาง จนรับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารUNESCO จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองบรูกส์ น าท่านชมเมืองบรูจส์ เมืองหลวงของแควน้ฟลนัเดอร์ ท่ีไดช่ื้อ
วา่เป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป / น าท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดคา้ขายและท่ีจดังานต่างๆของเมืองรวมถึง จตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกวา้งหนา้บริเวณวงั
เก่าสไตล์กอธิคซ่ึงกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบนั ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกบั หอระฆงั
ประจ าเมือง (THE BELFRY) ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองบรูกส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบนัได 366 ขั้นเพื่อ
ข้ึนสู่ยอดของหอระฆงั  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม VELOTEL BRUGGE  ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า 
วนัทีห้่า              บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร ตรวจหนงัสือเดินทาง
เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

13.30 น.         บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 935    
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วนัทีห่ก                 กรุงเทพ  
06.10 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 
 
หมายเหตุ : รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ทีไ่ม่คาดคิดหรือ

มีผลกบั    การเดินทางและรายการทวัร์  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 
**************************************************************************************************** 

HASHTAG KEUKENHOF  

เบลเยยีม – เนเธอร์แลนด์ 6 วนั 3 คืน 
วนัที ่25-30 มีนาคม 2562 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 46,999.- 

             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 46,999.- 
             เด็กอาย ุ02 – 12  ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 45,999.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 8,000.- 

ราคาเดก็ต า่กว่า 2 ปี 17,000 บาท ไม่รวมวซ่ีา 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000-บาทและค่าทิปอกี 1,700- บาท) 

หมายเหตุ 
 ** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
 ** ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี (ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย

ของลูกคา้เป็นหลกั 
อตัรานีร้วม   
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบิน ไทย ชั้นประหยดั ** สะสมไมลไ์ด ้50 %  
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
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 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
  ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
  ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 1,700 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลือ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 
การจองและช าระเงิน 
 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 

20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 

ในการยืน่ขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ีสถานทูต
ระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าไม่น้อยกวา่ 3 
สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได้ และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ 
หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทาง
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บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดิน
ทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แล้วผลปรากฏว่า ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออก
ตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเตม็จ านวนและจะท าการคืนใหท้่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลา
ประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินได้ท่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ
เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้
เอกสารปลอมประกอบการยืน่วีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวน
และทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจาก
การยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุ

จ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้าของสาย
การบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหวัหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่
คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 
จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน
โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.   เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.   หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 



9 
  

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double)  ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 
3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.เอกสารสว่นตวั 
* หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 
2 หนา้ขึน้ไป) หากมหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ยเพือ่ประกอบการ
พจิารณาวซีา่ 

หลกัฐานการยืน่วซีา่สถานทตูเบลเยีย่ม 

***ยืน่วซีา่เบลเยีย่ม การแสดงตัวเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยย์ืน่ VFS BELGIUM*** 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืเพือ่ยืน่ขอวซีา่เชงเกน้มาแลว้และวซีา่ทีไ่ดม้าระบคุ าวา่"VIS” ส าหรับ

การขอวซีา่ครัง้ตอ่ไป ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้ง แสกนลายนิว้มอื แตต่อ้งยืน่เอกสารขอวซีา่ตามปกต ิ

** กรณีทีท่า่นไมเ่คยสแกนลายนิว้มอืมากอ่นทา่นจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนเพือ่ยืน่ขอวซีา่ 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืมาแลว้แตไ่มไ่ดว้ซีา่เชงเกน้ ทา่นจะตอ้งสแกนลายนิว้มอือกีครัง้ 

หมายเหต ุหา้มมใิหใ้สค่อนแทคเลนส ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลักษณะของดวงตา เชน่ คอนแทคเลนสส์ ี

คอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายส ์ในระหวา่งการท าการจัดบันทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่*** 

1. สถานทตูเบลเยีย่ม ไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่  
2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น 
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* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตวัอยา่ง
ขนาดรปูดา้นขวามอื) และฉากหลังตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา ,ไมส่วมเครือ่งประดบั) 
* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจ าตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้นเบอรม์อืถอื 
* ส าเนาสตูบิตัร (ในกรณีทีอ่ายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
 

2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY CONCERN “  
     แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 

 
* พนกังานบรษิทั         : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ)  

ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวันเริม่ท างาน  
* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) 

ระบตุ าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวันเริม่ท างาน 
* กรณีเกษยีณอาย ุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจา้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั 

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
* เจา้ของรา้นคา้  : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบรุายไดต้อ่เดอืน 

พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,ใบเสร็จแสดงการซือ้
ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

 
* นกัเรยีน/นกัศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบชุัน้เรยีน  

 
หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
 
3.หลกัฐานการเงนิ 

* ใช ้ส าเนา สมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัยอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัยอดวนัทีใ่หเ้ป็นปจัจบุนัทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะท าได ้

* หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตัวเลข
บญัชเีงนิฝากเป็นปัจจบุนั 

* กรณีมเีงนิฝากในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝาก
ประจ า เป็นตน้ 

* กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้
บคุคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยา่งไรกต็าม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ย
แมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงนิ
พรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลักษณ์อกัษรดว้ย 

 
(*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ทกุกรณี ***)  

 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่  

จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่
และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการ
ปกครองบตุร และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว” 
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ใบกรอกข้อมูลจองควิวซ่ีาเชงเก้น (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก……………………………… 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุวนัทีเ่ข้า-ออก………………………………… 
 
 


