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รหสัโปรแกรม : 11938 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม  

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 บนิสูแ่ฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคัญของเยอรมน ี

 น าทา่นเขา้ชมความยิง่ใหญ่ของ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

 ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอิม่ที ่McArthurGlen Designer Outlet Roermond 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 ถา่ยรปูกับปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the Counts) ทีเ่มอืงเกนต ์(Ghent) 

 เทีย่วเมอืงเวนสิแหง่ยโุรปเหนือ ทีเ่มอืงบรูกก ์(Brugge) 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

***งานเทศกาลดอกไมท้ ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 19 พฤษภาคม 2562*** 

 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 63,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  7-15 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 75,900.- 

วนัที ่  12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 78,900.- 

วนัที ่  28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 75,900.- 

วนัที ่  9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 63,900.- 

วนัที ่  8-16 ม.ิย. 62 63,900.- 

 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ ✈ ✈ ✈  

2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – จัตรุัสโรเมอร ์– โคโลญ – ดสุเซลดอรฟ์ ✈ O O 
HOLIDAY INN 

HAFEN 

3. ดสุเซลดอรฟ์ – Outlet – อเูทร็คท ์ O X O PARK PLAZA 

4. อเูทร็คท ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จตัรุสัดมัสแควร ์ O O X 
MERCURE 

AMSTERDAM  

5. 
อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไม ้–  หมู่บา้นกงัหันลมซานสคนัส ์– 

เมอืงรอตเทอรด์าม 
O O O NH CAPELLE 

6. รอตเทอรด์าม – แอนทเ์วริป์ – เกนต ์– บรูกก ์ O O O VELOTEL BRUGGE 

7. บรูกก ์– บรัสเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม – จัตรุัสกรองดป์ลาสต ์ O O X 
RAMADA 

BRUSSELS   

8. บรัสเซลส ์– สนามบนิ O ✈ ✈  

9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สายการบนิไทย ประตู 2 แถว 

D โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 920 

วนัที ่2: แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ – ดสุเซลดอรฟ์ 

06.00 น. ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชัว๋โมงในวนัที ่31 มนีาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ตวัเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคญัของเยอรมนี รวมทัง้

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทีส่ าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึง่ถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของ

รัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมือง ซึง่อยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือ

ของจัตรุัสโรเมอร ์

 กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคัญรมิแม่น ้าไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 

4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอม

ออดโิคโลญ 4711 อันลือชื่อ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่าน

ถา่ยรปูคูก่บัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตม่เีหตทุ า

ใหต้อ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่

และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 

86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พือ่อทุศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ีจากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดุซ

เซลดอร์ฟ  (Dusseldorf) เป็นเมืองหลวงของในรัฐนอร์ทไรน์ เวสต์ฟาเลีย (North Rhein-

http://bit.ly/2NMk5YE
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Westphalia) น าทา่นถา่ยรปูกบั Der Neue Zollhof ซึง่ออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน เกหร์ ีผูท้ี่เคย

ไดร้ับรับรางวัลพริตซเ์กอร์ ซ ึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในสายวชิาชีพ และรางวัลอื่นๆอีกมาก น าท่านชม 

Stadttor เป็นหนึง่อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของเมอืง ไดร้ับการออกแบบใหด้แูลว้เหมอืนประต ู 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN HAFEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ดสุเซลดอรฟ์ – Outlet – อูเทร็คท ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เอาท์เลทขนาด

ใหญ่ที่เป็นแหล่งช๊อปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคา

ย่อมเยานานาชนดิ อสิระให ้ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ อาทเิช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 

HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, 

LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย  

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงอูเทรคท ์(Utrecht) เมืองใหญ่อันดับ 4 ของเนเธอร์แลนด ์ตัง้อยู่ใจกลาง

ประเทศ จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟและรถยนต ์เมอืงที่ไดร้ับการยกย่องจาก BBC Travel 

เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลก น าท่านชมเมืองเก่าอูเทรคท ์ซึง่ไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นทาง

วัฒนธรรมในศตวรรษที่ 7 ชมมหาวหิารประจ าเมือง St Martin's Cathedral (สรา้งในปี ค.ศ.  1254 - 

1520) ทีต่ัง้ของ Dome Tower  ที่สงูถงึ 112 เมตร บันได 465 ขัน้ ถอืว่าสูงที่สดุเนเธอรแ์ลนด ์ใชเ้วลา

สรา้งกวา่ 300 ปี  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก PARK PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: อูเทร็คท ์– อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จตัรุสัดมัสแควร ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางต่อสู่กรงุอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงแห่งแสงส ี

และอสิรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับ

โลกต่างๆ มากมาย จากนั้นชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล า

คลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเกา่แก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่

17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไน

เพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ 

พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื่น 

อย่ า งน าฬิ ก ายี่ ห ้อ ดั ง ม ากม าย  อ าทิ  เช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 

LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง 

GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, 

TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลาง

ของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลกึถึงทหารที่เสยีชีวติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดตีศาลาว่า

การเมืองทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งที่จักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืง

อ านาจ ใหอ้สิระท่านเดนิเลน่เลอืกซือ้ของตา่งๆ 

ค า่      อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE AMSTERDAM WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไม ้–  หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– เมอืงรอตเทอรด์าม 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ***คณะเดนิทางเดอืน เม.ย.-พ.ค. 62 น าทา่นเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ ีส่วนเคอเคนฮอฟ 

 (Keukenhof) มพี ืน้ท ีก่วา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของ

ดอกไมน้านาพนัธุห์ลากส ีทีท่า่นจะชืน่ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ 

หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ ีบ่านสะพร ัง่อยู่ในสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยา

ซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้***  

***งานเทศกาลดอกไมท้ ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)  ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ

กังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิีการผลติรองเทา้ไมข้องชาว

ดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวนัในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่ร ิมฝ่ังแม่น า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดร้ับการ

สง่เสรมิการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลก

ในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มีระบบการขนสง่ทีด่ ีไม่วา่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรือ

ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตอ้งสะอาดและตรงเวลา น าทา่นถา่ยรูป

กบั บา้นลูกเต๋า ไคกค์ูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรงลกูเต๋า 39 

หลัง ซึง่ไดร้ับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะ

ถา่ยรปู ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารที่เกา่แก่

ของเมอืง  

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม NH CAPELLE หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: รอตเทอรด์าม – แอนทเ์วริป์ – เกนต ์– บรูกก ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสุเ่มอืงแอนตเ์วริป์ (Antwerp) เมอืงทีม่ีชือ่เสยีงในเรือ่งของต านานยักษ์ ดรูโอน อัน

ตโิกน (Druoon Antigoon) ที่อาศัยบริเวณแม่น ้ าสเกลท์ (Scheldt River) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่

ปากน ้ าเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) น าท่านถ่ายรูปกับ Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์

สไตลโ์กธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที่เลื่องลือถงึถึงความงดงามที่ถูกประดับ

ตกแตง่อย่างวจิติรตระการตา ไม่วา่จะเป็นตัวโบสถ ์ซุม้ประต ูรูปป้ัน ทางเดนิ เรียกไดว้่าทุกอย่างงดงาม

ไรท้ี่ต ิ และอิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นที่ตลาด Grote Markt จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต ์

(Ghent) เมอืงที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหนิแบบโบราณ ในยุค

กลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่เป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดยีว น าท่านชมเมืองเกนตซ์ ึง่แปลวา่การรวมกัน

ของแม่น ้าสองสาย เพราะทีต่ัง้ของเมอืงอยู่บรเิวณทีแ่ม่น ้าสเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกบัแม่น ้าไลส ์

Lys River แม่น ้าสองสายน้ีเป็นเสน้เลือดล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคง

ต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบัน น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) ป้อม

ปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมัยของ Philip of 

Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก ่
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ชมหอระฆังประจ าเมอืงทีสู่งตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นลา่งนัน้ เป็น Cloth 

Hall ทีม่มีาตัง้แตท่ศวรรษที ่15 และไดร้ับเกยีรตเิป็น UNESCO World Heritage Site   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนั้นน าเดนิทางสู่เมืองบรูกก  ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ

เบลเยยีม และไดร้ับเลอืกเป็นเมอืงมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมสีมญานามวา่ เวนสิแหง่ยุโรป

เหนอื เพราะเป็นเมอืงที่มกีารใชล้ าคลองในการสญัจรรอบๆเมอืงได ้ ลกัษณะของเมอืงน้ีลอ้มรอบดว้ยคู

เมอืงสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึง่ส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรม

แบบ เฟลมมชิ และแบบเรเนซองค ์และมสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก VELOTEL BRUGGE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7: บรูกก ์– บรสัเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงาน

ใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ

กบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อ

ปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของ

จรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

บา่ย จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกลางเมอืงจตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีชือ่เสยีงกลา่วขานกันว่าสวย

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับ

เมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลังยนืแอ่นตวัปัสสาวะอย่าง

น่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่มีการเล่าขานกันมาหลากหลาย

ต านาน เชน่ มีเด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและ

ป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ  ใหอ้สิระเดนิเล่นชมเมือง

ตามอธัยาศยั 

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: บรสัเซลส ์– สนามบนิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.30 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิบรัสเซลส ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 935  

 

วนัที ่9:  กรุงเทพฯ   

05.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   7-15 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 43,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
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ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   12-20 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 78,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 78,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 78,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
78,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 46,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   28 เม.ย.-6 พ.ค., 30 เม.ย.-8 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 43,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   9-17 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  

8-16 ม.ิย. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ท่านละ 63,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 63,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

        เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
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5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่  

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

  ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรณุาเตรยีมหนังสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที่ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

รา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เนเธอรแ์ลนด)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 29) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

                                                                      

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง 

ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอื

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, 

ท างานอยูต่่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ 
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กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนด

ของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้ส าเนาสมุดเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง       ถา่ยส าเนา ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนันดัยืน่วซีา่ และบัญชตีอ้งมคีรบทุก

เดอืน   

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบ 3 เดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส าเนาสมุดเงนิฝาก***  

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชมีาทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่เกา่ –เลม่ใหม่) 

4.3  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

     4.3.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี   

(ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชีออก

คา่ใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสมัพันธม์า

โดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอย่างไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.3.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย แนบมากบั

เอกสารของผูเ้ดนิทาง 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
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มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมายืน่วซีา่กบั

บุตรดว้ย ท ัง้สองทา่น 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


