
 

HASHTAG KEUKENHOF  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

บนิตรงเขา้-ออก กรงุเทพฯ – บรสัเซลส ์/ บรสัเซลส ์– กรงุเทพฯ  พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 
50% 

พกั 3 คนื โรงแรม 4 ดาวมาตรฐานยุโรป   (พกัเนเธอรแ์ลนด ์1คนื / พกัเบลเยยีม 2คนื) 

บรสัเซลส ์          แมนาคนิพสิ อนสุาวรยีห์นนูอ้ยยนืปัสสาวะ, อะตอมเมีย่ม, จตัรุสักร็องดป์ลาซ 

หมูบ่า้นกธีูรน์      เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้น UNSEEN ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ 

ลซิเซ ่               เทศกาลดอกไม ้เคอเคนฮอฟ 

ซานส ์สคนัส ์      หมูบ่า้นอนรุกัษว์ฒันธรรม, โรงสาธติวธิกีารท าชสีและท ารองเทา้ไม ้

บรจูส ์                เวนสิแหง่ตอนเหนอื ขึน้ทะเบยีน UNESCO จตัรุสัมารก์  

อมัสเตอรด์มั        จตัรุสัดมัสแควร,์ ลอ่งเรอืเทีย่วกรงุอมัสเตอรด์มั, โรงงานเจยีระไนเพชร
และอญัมณี 

  



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

2  กรงุเทพ – บรสัเซลส ์– หมูบ่า้นกธีูรน์ – สาธติท าชสีและท ารองเทา้ไม ้– ซานส ์
สคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

3  อมัสเตอรด์มั – ลซิเซ่ – เทศกาลดอกไม ้สวนเคอเคนฮอฟ – บรจูส ์ 

4  บรจูส ์– บรสัเซลส ์– แมนาคนิพสิ – จตัรุสัแกรนดเ์พลส – บรจูส ์– ชมเมอืง – จตัรุสั
มารก์ 

5  บรจูจ ์– บรสัเซลส ์– กรงุเทพฯ   

6  กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

25 - 30 Mar 2019  46,999  46,999 45,999 17,000 8,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

21.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู 3 เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิ
ไทย โดยมเีจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ อํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

วนัที ่2 กรงุเทพ – บรสัเซลส ์– หมูบ่า้นกธีูรน์ – สาธติท าชสีและท ารองเทา้ไม ้– ซานส ์
สคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 

00.15 น.  บนิลดัฟ้าออกเดนิทางสู ่สนามบนิบรสัเซลส ์โดยเทีย่วบนิที ่TG 934 

06.20 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยยีม หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืง และ รับสมัภาระ และ ผา่นศลุกากรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

  



 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (GIETHOORN VILLAGE) (ประมาณ 4.30 ช.ม.) 
เยอืนเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นเล็กๆน่ารักทีไ่มม่ถีนนแมแ้ตส่ายเดยีวในหมูบ่า้น 
เป็นหมูบ่า้น UNSEEN ในเนเธอรแ์ลนดสํ์าหรับคนไทยเนือ่งจากยังไมม่ทีัวรไ์ทยจัดไป
มากนัก นําทา่นเทีย่วชมเมอืง, ลําคลอง และหมพูรอ้มเก็บภาพความประทับใจ ใหท้า่น 
ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับบรรยากาศของเวนสิแหง่
เนเธอรแ์ลนด ์เอกลักษณ์ของทีน่ีค่อืไมม่ถีนนแมแ้ตส่ายเดยีวในหมูบ่า้น แตจ่ะมลํีาคลอง
ลอ้มรอบและการคมนาคมทัง้หมดยังใชก้ารสญัจรทางน้ํา 

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานส ์สคนัส ์(ZAANSE SCHANS) (ประมาณ 2 ช.ม.) 
หมูบ่า้นอนุรักษ์วฒันธรรมเกา่แกแ่ละวถิชีวีติของชาวเนเธอรแ์ลนดส์มัยกอ่นทีม่กีลิน่อาย
หรอืสญัลักษณ์ของความเป็นเนเธอรแ์ลนดไ์วไ้ดอ้ยา่งครบถว้น อดตีในหมูบ่า้นนีม้กีังหัน
ลมกวา่ 800 ตัวทีใ่ชใ้นงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่อาจจะลดนอ้ยลงไปบา้งในปัจจบุันและ
ไดเ้ปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หผู้ค้นไดเ้ขา้ชม / นําทา่น ชมการสาธติวธิกีารท าชสี และท า
รองเทา้ไม ้ใหท้า่นไดเ้ขา้ชม อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหมูบ่า้นน่ารักแหง่นี ้/ นําทา่น
เดนิทางสู ่กรงุอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (ประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ
ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอัมสเทล (AMSTEL) เริม่กอ่ตัง้ประมาณ
ครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจบุันเป็นเมอืงทีใ่หญท่สีดุของเนเธอรแ์ลนด ์มปีระชากรประมาณ 
1.5 ลา้นคน เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวตัศิาสตรท์ีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของทวปียโุรป
โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 ซึง่เป็นชว่งยคุทองของเนเธอรแ์ลนด ์

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CORENDON VILLAGE – THE URBAN ระดบั 4 ดาว
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 อมัสเตอรด์มั – ลซิเซ่ – เทศกาลดอกไม ้สวนเคอเคนฮอฟ – บรจูส ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

นําทา่น ชมเมอืงอมัสเตอรด์มั โดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลํา
คลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยูร่วมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แต่



สมัยศตวรรษที ่17 และทัศนยีภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชม 
โรงงานสาธติเจยีระไนเพชร ทีม่ชี ือ่เสยีง ทา่นจะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดู
และการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงาม
ในราคาโรงงาน และถา่ยรปูกับป้าย I AMSTERDAM สญัลักษณ์ของเมอืง นําทา่นสู ่
จัตรุัสแดม ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอัมสเตอรด์ัม ถา่ยรปูกับพระราชวงัหลวง อนุสาวรยี์
แหง่ชาต ิเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้และของทีร่ะลกึตา่ง  ๆ

  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ่ (LISSE) (ประมาณ 30 นาท)ี นําทา่นเดนิทางสู ่
เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) มพีืน้ทีก่วา่ 200 ไร ่เชญิอสิระ
ตามอัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีทีท่า่นจะชืน่
ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิกับหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อก
นานาพันธุท์ีบ่านสะพรั่งอยูใ่นสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่
เป็นตน้ / เดนิทางสู ่เมอืงบรจูส ์(BRUGES) (ประมาณ 3.30 ช.ม.)  ทีไ่ดช้ ือ่วา่เวนสิ
แหง่เบเนลักซ ์เป็นเมอืงทีง่ามสงา่ลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆ ทีต่ัง้ครอ่มอยูเ่หนอืลํา
คลอง บา้นหลังคาทรงจ่ัว ลักษณะของเมอืงนีล้อ้มรอบดว้ยคเูมอืงสองชัน้ และมอีาคาร 
โบสถ ์บา้นเรอืน ถนนทีส่ะอาดสวยงาม ซึง่สว่นใหญล่ว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมชิ 
และแบบเรเนซองค ์และมสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีสํ่าคัญ ไดแ้ก ่จัตรุัสใจกลางเมอืง หอระฆงั
เกา่แกท่ีม่ปีระวตัอิันยาวนานและผา่นชมป้อมปราการสมัยยคุศตวรรษที ่13  

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม VELOTEL BRUGGE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 บรจูส ์– บรสัเซลส ์– แมนาคนิพสิ – จตัรุสัแกรนดเ์พลส – บรจูส ์– ชมเมอืง – 
จตัรุสัมารก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (ประมาณ 1.30 ช.ม.)  นําทา่น ชม
เมอืงบรสัเซลส ์ถา่ยรปูกับอะตอมเมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประตมิากรรมรปู
อะตอมมหมึา ซึง่เป็นสญัลักษณ์จากการรวมตัว ครัง้แรกของกลุม่ประเทศยโุรปเมือ่ปี 
ค.ศ. 1959 ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนในยคุเกา่ๆสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสานระหวา่งกอธคิ 
และนโีอกอธคิ ผา่นชมบรเิวณ พระราชวงัทีป่ระทับของกษัตรยิแ์หง่เบลเยยีม (THE 
ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถา่ยภาพกับ แมนาคนิพสิ (MANNEKEN PIS) 
อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืปัสสาวะ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง ถา่ยภาพกับ จตัรุสักร็องด์
ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึง่เป็นจัตรุัสทีส่วยทีส่ดุในทวปียโุรป
รอบจัตรุัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทัง้สิน้ 



กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงบรจูส ์(BRUGES) (ประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงทีถ่กูกลา่ว
ขานวา่เป็นเวนสิแหง่ตอนเหนอืเป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมใน
สมัยยคุกลาง จนรับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารUNESCO จนกระทั่ง
เดนิทางถงึเมอืงบรกูส ์นําทา่นชมเมอืงบรจูส ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลันเดอร ์ทีไ่ดช้ ือ่วา่
เป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่ของยโุรป / นําทา่นเยีย่มชม ยา่นใจกลางเมอืงเกา่ จตัรุสั
มารก์ (THE MARKT) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของตลาดคา้ขายและทีจั่ดงานตา่งๆของเมอืง
รวมถงึ จตรุัสเบริก์ (THE BURG) ลานกวา้งหนา้บรเิวณวงัเกา่สไตลก์อธคิซึง่กลายเป็น
ศาลาวา่การของเมอืงในปัจจบุัน ผา่นชมหอประชมุสงฆแ์ละถา่ยภาพกับ หอระฆงัประจํา
เมอืง (THE BELFRY) ทีถ่อืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงบรกูส ์มคีวามสงูถงึ 83 เมตร และ
บันได 366 ขัน้เพือ่ขึน้สูย่อดของหอระฆงั 

คํ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม VELOTEL BRUGGE  ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 บรจูจ ์– บรสัเซลส ์– กรงุเทพฯ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบรสัเซลส ์เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี – เชค็บัตร
โดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

13.30 น.  บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 935    

วนัที ่6 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

06.10 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ปี 17,000 บาท ไมร่วมวซีา่ 

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,000-บาทและคา่ทปิอกี 1,700- บาท) 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)  หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และ

โรงแรมไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรม
นัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก

หอ้งพัก 



2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 
และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกัน 

  

หมายเหต ุ

** อัตราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตั๋วกรุ๊ป เมือ่ออกตั๋วแลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตั๋ว) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของหัวหนา้ทัวรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลัก 

อตัรานีร้วม   

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับสายการบนิ ไทย ชัน้ประหยัด ** สะสมไมลไ์ด ้50 % 

- คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกันภัยการเดนิทางจากสายการบนิ 

- คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ ยืน่วซีา่สถานทตูเบลเยีย่ม 4,000 บาท 

- คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 



- คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

- คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (สําหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์1,700 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมใน
สว่นทีเ่หลอื 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่ับความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

- คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

                ช าระคา่มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นับตัง้แตว่นัทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการจองโดยอัตโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั หักคา่มัดจํา 20,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 44 วนั หักคา่มัดจํา 30,000 บาท 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไมส่ามารถทํา
กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่ม

เดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วนั หรอืจัดหาคณะ
ทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้ และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการ
คนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่น

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 



ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่ว
ยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิ
วตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
(การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วนั
ทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตั๋วกับสายการบนิหรอื
หากทางบรษัิทฯไดดํ้าเนนิการออกตั๋วแลว้ทางบรษัิทฯจะหักคา่ตั๋วเครือ่งบนิเต็มจํานวนและจะทําการคนื

ใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้ับทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นีบ้างสายการบนิไม่
สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกับทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทีท่าง

สถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วนั 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดนิทาง และสําหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางทจุรติ 
หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดที่

ทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีดํ่าเนนิการตาม
กฎหมาย 

สําหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอ
ดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กับทาง

สถานทตู 

  

หมายเหตอุืน่  ๆ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการ

จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหน ้าทัวร ์โดยทาง

บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

2.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดังกลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามันเพิม่หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ

เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย

มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลัก 

3.   เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ

กรณี 

4.   หลังจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 



  

หลกัฐานการยืน่วซี่าสถานทตูเบลเยีย่ม 

***ยืน่วซีา่เบลเยีย่ม การแสดงตัวเพือ่สแกนลายนิว้มอืทีศ่นูยย์ืน่ VFS BELGIUM*** 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืเพือ่ยืน่ขอวซีา่เชงเกน้มาแลว้และวซีา่ทีไ่ดม้าระบคํุาวา่"VIS” สําหรับ
การขอวซีา่ครัง้ตอ่ไป ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้ง แสกนลายนิว้มอื แตต่อ้งยืน่เอกสารขอวซีา่ตามปกติ 

** กรณีทีท่า่นไมเ่คยสแกนลายนิว้มอืมากอ่นทา่นจําเป็นตอ้งมาแสดงตนเพือ่ยืน่ขอวซีา่ 

** กรณีทีท่า่นเคยสแกนลายนิว้มอืมาแลว้แตไ่มไ่ดว้ซีา่เชงเกน้ ทา่นจะตอ้งสแกนลายนิว้มอือกีครัง้ 

หมายเหต ุหา้มมใิหใ้สค่อนแทคเลนส ์ทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลักษณะของดวงตา เชน่ คอนแทค
เลนสส์ ีคอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายส ์ในระหวา่งการทําการจัดบันทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

  

***สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซี่า*** 

1. สถานทตูเบลเยีย่ม ไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่  
2. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ทา่นใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซีา่ ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น 

  

1.เอกสารสว่นตัว 

* หนังสอืเดนิทางมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่ังไมป่ระทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป) หากมหีนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ 

* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 x 4.5 ซม.จํานวน 2 รปู  ขนาดของใบหนา้วดัจากศรษีะถงึคาง 3 ซม. (ตัวอยา่ง
ขนาดรปูดา้นขวามอื) และฉากหลังตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ (ไมส่วมแวน่ตา ,ไมส่วมเครือ่งประดับ) 

* สําเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจําตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรบ์า้น
เบอรม์อืถอื 

* สําเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 

* สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 

* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 



* สําเนาบัตรขา้ราชการ 

  

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

* พนักงานบรษัิท : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีทํ่างาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ) 

ระบตํุาแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ทํางาน 

* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักัด (เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ) ระบุ
ตําแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ทํางาน 

* กรณีเกษียณอาย ุ: ใชสํ้าเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

* เจา้ของบรษัิท : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คัด 

สําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 

* เจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 

* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ) ระบรุายไดต้อ่เดอืน 
พรอ้มหลักฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย,เอกสารการเสยี

ภาษี 

* นักเรยีน/นักศกึษา : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ) ระบชุัน้เรยีน 

หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซีา่) 

  

3.หลักฐานการเงนิ 

* ใชสํ้าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตัวยอ้นหลัง 6 เดอืน และปรับยอดวนัทีใ่หเ้ป็นปัจจบุันทีส่ดุ
เทา่ทีจ่ะทําได ้

* หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาสําเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชขีองเลม่เกา่ทีต่อ่ พรอ้มกับ
ตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจบุัน 

* กรณีมเีงนิฝากในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมดุบัญชอีืน่แนบดว้ย อาท ิเชน่ บัญชี

เงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

* กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรอง
คา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลในครอบครัวดว้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสํีาเนาสมดุ

บัญชกีารเงนิสว่นตัวประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตาม หากมกีารเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายทีม่ี



การเงนิมากกวา่จะตอ้งทําจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบชุือ่และความสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็น
ลายลักษณ์อักษรดว้ย 

(*** สถานทตูไมร่ับบัญชกีระแสรายวนัในการยืน่วซีา่ทกุกรณี ***) 

  

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งทําจดหมายยนิยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการ
อนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอ

หรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

* กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุร 
และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 

  

  

  

ใบกรอกขอ้มลูจองควิวซี่าเชงเกน้ (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

 ***หมายเหต*ุ**   กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

  

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ................................................. 

สถานทีเ่กดิ.............................................. 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง................................................ 

วนัทีอ่อกหนังสอืเดนิทาง..........................................  

วนัทีห่มดอายหุนังสอืเดนิทาง................................... 

สถานภาพ         โสด            แตง่งาน         แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

                     หมา้ย          หยา่ 



ทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้

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

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

รหัสไปรษณีย.์.............................. 

โทรศัพท ์(บา้น)...................................................  

มอืถอื ................................................ 

อาชพี                 เจา้ของกจิการ  

                        พนักงาน 

                        ประกอบอาชพีอสิระ    

                        เกษียณอาย ุ   

                        นักเรยีน  

                        วา่งงาน            

                        อืน่ๆ 

ชือ่บรษัิท/ชือ่โรงเรยีน 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน 

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

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

โทรศัพท ์(สํานักงาน)......................................................  

โทรสาร ................................................ 

อเีมล ์(สํานักงาน).............................................................  

อเีมลส์ว่นตัว ........................................................ 

ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เขา้กลุม่เชงเกน้ภายใน 3 ปี หรอืไม.่.......................................................... 



ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก……………………………….......................................................... 

ทา่นเคยไดผ้า่นการสแกนลายนิว้มอื หรอืไม.่..................................................................... 

ถา้เคยโปรดระบวุนัทีเ่ขา้-ออก…………………………………........................................................ 

  

  

 


